
رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجالدين صالحٱنويسل12000131603

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجحجيبةأباخور120002121935

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجنورةاباسو12000332369

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجربيعةابحرين12000483960

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجياسينابدرار120005127609

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجالرزاق عبدأبدير12000661709

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجيوسفأبراغ12000749506

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجسفيانابرام120008195496

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبدابرام120009230567

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجسارةابرجي120010225929

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجالدين نورابرقي12001178257

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجبشرىابركة120012130780

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجالغفور عبدابركة120013202508

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجعبدالغنيأبرو120014216625

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجأيوبابريك120015119359

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجكريمابغليل120016222311

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمصطفىابال120017126360

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجعاللابالغ120018126434

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجعمرابلحسن12001942244

1(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمراداشبيبة ابن120020228159

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجلبنىالزاوية ابن12002197497

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجعبدالغفورالعزيز ابن12002260653

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجهاجرجديدة ابن12002339022

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجسعيدةحاجة ابن12002420111
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجحليمةحجلة ابن12002577033

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجخالدشنون ابن120026105215

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجاسماعيلالمجد ابو120027197409

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةمجد ابو120028166489

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجابتسامابوالربيع120029192117

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجانسابوالعيش12003090251

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمابوالغبار120031123172

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجفوزيةابوالفيدا120032207177

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجرضوانابوالمجد120033134589

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمحمدأبوجمال12003458260

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجالهامابوحس120035132420

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجنزهةأبوحيان12003672862
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجحميدابودرار120037174121

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجهشامابورك120038136459

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمرادإبورك12003977854

2(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمينةابوس120040206467

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجالسعديةابوعلي120041207344

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمريمابوعلي12004239139

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجزهرةابوعليل120043189740

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجايناسابوغزوات12004444962

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجحياةابوكير120045126364

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجناديةابوهو120046204241

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمحمدابوي12004790551

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجأشرفأبيهي12004874173
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجاسماعيلاتحموت120049231800

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجنورالدينأتحونا120050230703

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجحسناءاتراوحي12005167419

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجصفيةاتركي120052171591

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجسوميةأتزليضة120053220240

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمصطفىأتساوت120054144759

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجامينةاتسال120055108439

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجحكيمأتعمرت12005671243

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجهللا عبداتالمت12005790518

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجلطيفةاتمكونت120058216671

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجسارةاتيدرين120059146450

3(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوججمالاتيزي120060223522
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجيوسفاجباري12006180168

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجسكينةاجدير12006273828

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبداجري12006350230

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجيوسفاجري12006475385

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوججمالاجريف120065110594

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجرشيداجريف120066228902

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمحمداجريف12006751451

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجحميداجعبو12006847698

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجبشرىأجالل12006999386

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجنجاةاجليل12007058410

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمريماحبيبي12007129076

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمصطفىاحبيزوا12007239838
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمحمداحديدوا12007369440

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجحسناءاحركات120074158292

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجاسماعيلاحرير12007567974

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجالعالي عبدأحريس120076216748

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجغزالناحريلي120077143562

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجحناناحسن120078136886

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجنعيمةاحسو120079226860

4(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجالرحمان عبداحكيم120080134860

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجكمالأحكيم120081103634

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوججواداحمو12008243666

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجيوسفاحمي120083122267

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجلهإلا عبداحميمص120084227056
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجبوشرىاحنداك120085167116

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمحمداحنداك120086105466

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجاسماءاحنين12008796888

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجحسناحيار12008890967

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجيوسفاخشاش12008944242

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجيونساخلف120090139656

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجسميرةاخليفة120091123489

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجعزيزةاخموي12009299798

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجعزيزاخويرات120093181598

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجالهاماخويطات120094114979

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجكمالالحاج اد120095117375

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمحمدبزيز اد120096116257

Page 8/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمحمدبال اد120097120827

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجالحسينبلعيد اد12009888337

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجزهرةيوس بن اد12009932208

5(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجفاطمةهللا عبد اد120100202992

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجالعزيز عبدعدي اد120101199810

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجحنانمنصور اد120102202435

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجخديجةواكريم اد12010399892

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجسهامادار12010412282

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجسعيدادالحاج120105159392

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجايوبادامارير120106136377

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجفريدادبلقاسم120107109826

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجهشامهمو إدبن12010834725

Page 9/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجسعيدادحماد12010971255

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمحسنادحماد12011084466

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجسعيدةأدراز12011119507

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجصفاءادرع12011273500

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجمريمادروك120113124524

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجخليلادريسي120114164224

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمادعبدهللا120115170633

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجبشرىادعدي120116120621

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجابراهيمادعلي12011795445

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجزهرةادعلي120118134485

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجامالادعيسى12011978341

6(تحناوت)مدرسة ابن حبوس الحوز: إقليممزدوجحسناءادالمين120120195742
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسعيدةادمسعود120121191229

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبدادمناتي120122187139

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعمادادموسى12012399382

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفاطمةادموسى12012489566

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجأيوبأدناس12012594263

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمعادادناصر120126108506

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالعزيز عبدادوحمن120127185811

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمحمدإديوس120128198534

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحسناءاديوسف120129107101

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالجليل عبداذابراهيم12013043890

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحناناربع120131170563

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجهشامأربع12013261694
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبدالغفورارخصيص12013390516

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجهشامارخصيص120134115307

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنوالارسام12013586561

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجاحمدارشتوي12013623459

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمصطفىأرهوش12013779307

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبداروحي120138108670

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيوسفأروحي120139141532

1(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالهامازادو120140142719

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمحمدازدو120141188443

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرقيةأزرك12014241725

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالياسأزروك12014332332

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجخالدازريف120144210762
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحمزةازضوض120145199546

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةإزم120146173294

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمعادأزمور120147211939

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالصمد عبدازناك120148126099

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدازناك12014974852

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعليازناك12015026441

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيوسفازناك120151161626

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالجليل عبدأزناك120152110699

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالسالم عبدأزناك12015311151

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبدالصادقأزناك120154157026

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعليأزناك120155192853

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمريمأزناك120156192314
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالعزيز عبدازوكاغ12015767714

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسهامازويتي120158133758

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبدالمجيدازويزي120159122550

2(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبدالعاليازي120160192701

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالحكيم عبدازيهي12016125633

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمروانازيهي12016242688

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجهللا عبداساد12016379246

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمليكةأسالم120164175120

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوججميلةاساول120165102864

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسناءاسبايطي120166138600

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجابتساماسحيق120167236929

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالسعيداسرير120168125815
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجياسينالسميد اسكر12016923387

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالحسيناسكري12017015005

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمراداسكسوي12017120878

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجياسيناسككار120172118033

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالدين جمالأسكور120173214074

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرجاءأسكور12017431138

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمحمداسكين120175145446

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنجيةاسال12017687113

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمريماسالم120177204692

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنورالهدىاسلهمي12017850305

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوججواداسماهنا120179187923

3(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرشيدةاسمور12018054758
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيوسفأسميدة120181133373

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجوفاءأسوس120182213034

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجخولةاسويدي12018351333

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمحمداسويلك120184104022

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفاطمةاشباني120185213569

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنوالأشبيظ120186139179

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجخديجةاشتوك120187173568

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمصطفىاشركي12018825822

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجصباحاشطيبي120189199246

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيوسفاشعبي120190131880

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجخديجةأشعير120191127066

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسفياناشقاو120192228820
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيونساشكريد120193181893

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجكوثراشماخ120194146758

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفردوسأشن120195131671

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجلحسنأشن120196178971

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمينةاشهري12019756577

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفاطمةاشوناض12019841455

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمريماشيبان120199124300

4(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجكمالاصفار12020062272

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجناديةاصيل120201127387

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوججمالاضراب12020270861

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالغني عبداضرضور12020348080

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعمراطالبي120204106078
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالزهرةاطبيب120205111090

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعائشةاطليل12020647242

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالرحمان عبداطنينش12020776295

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسفياناطو12020899729

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمريماعبايد120209194020

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرشيدةاعبرتنت120210144594

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبدالرفيعأعبي12021124016

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجابتسامأعجاج12021225639

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنورةاعراب120213106918

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيوسفاعراب120214124871

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسعيدأعراب12021511927

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجكريمةاعرابي120216112868
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسعاداعريبان12021756420

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحمزةأعزري12021898345

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعائشةاعسين120219101554

5(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجأحمداعطة120220240215

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحمزةأعطى12022151434

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجابراهيماعال120222170398

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجهشاماعاللة12022376842

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالحسناعلي12022456726

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجزهرةاعلي120225105702

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجناديةاعلي120226105508

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسكينةاعميرة120227209645

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجأيوباعناية12022864029
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحميداعناية120229195756

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحسنأغجدام12023026462

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنورالدينأغجدام120231154332

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفاطمةاغدا120232102304

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمصطفىاغدا12023342461

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوججمالأغرينان120234196727

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجهدىأغزاف120235176142

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجامنةاغشان12023636869

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرشيدةاغالن120237186710

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجلطيفةاغنيبر12023899572

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمصطفىاغوجور12023940573

6(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسهامافراح120240186301
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمريمأفرارقي120241110781

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجاسماءافردي12024284341

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسارةأفرزاز120243147358

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرشيدأفروخ120244110018

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعتيقةافريفرة120245230420

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجامينافقير120246209805

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجامينةافقير12024779771

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجكريمافقير12024899612

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحنانأفقير120249178632

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحنانافنو120250109763

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفتيحةافوزار12025158747

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجشيماءأفيف120252104166
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيونساقباب12025371837

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحسناءاقبلي12025465205

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجربيعةاقبلي12025532721

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوججميلةأقبلي120256104617

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرجاءأقبلي12025780071

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحسناءأقبور120258198639

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجبوبكراقديم120259132769

7(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمريماقديم120260239332

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمحمدأقديم12026135682

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجبشرىاقريض120262130342

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحسناءاقنيبلي12026349075

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجاسماعيلاقي12026482617
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسميرةإقي12026550892

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمليكةاكدام12026686994

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسهيلاكراي12026752149

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجايوباكرن12026848445

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسناءاكرو12026948396

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيوسفأكريح12027083026

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمحمداكزار120271171317

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمحمداكزول12027266296

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسكينةاكناو120273116242

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبداكناو120274157969

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدأكناو12027597385

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالحفيظ عبداكنطور12027640411
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعمراكوار120277131263

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرضواناكواسيف12027823052

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالدين نوراكومي120279137145

8(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعماداكويلة12028061564

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيحيىاكيدر12028145515

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالعزيز عبداكيض120282109031

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمنىاكين120283211514

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجكوثراكيوي120284129885

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسهامأݣوزول12028512027

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجاسماعيلاالبراهيمي12028679268

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنعيمةاألحيان120287143116

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبدالرزاقاالدراري12028874096
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعمر موالياالدريسي12028924682

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجادريساإلدريسي120290213312

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجناديةاإلدريسي120291130012

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنوالاإلدريسي12029232675

120293180602
 االدريسي

التكرتة
9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمة

12029469218
 االدريسي

مبتسم
9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجاسماء

12029569032
 االدريسي

مبتسم
9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسكينة

12029688085
 االدريسي

مهري
9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفاطمة

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسعاداالراجي120297140677

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسعيداالرباس12029862117

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعزالديناألزرق12029944817

9(تحناوت)اعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجكريمةاالشكر120300167953
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجحوريةاالطرش12030147552

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعبدالحياالطالسي12030259777

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيماالغريسي12030382572

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجهشاماالنزالي12030473251

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجأنوراألنصاري120305125127

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجحفصةاألنصاري120306111001

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجسليمةاألنصاري120307203159

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجسميةاألنصاري120308234000

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجمريماألنصاري120309117759

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالمغيت عبداألوجل120310159854

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبداالينزالي120311238493

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجخديجةالبادسي12031245447
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجتوفيقالباز120313186699

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالباز12031464097

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجنعيمةالباز120315109142

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجحسناءالبامهاودي120316109530

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجمحمدالبحري120317169926

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجمحمدالبحري120318184924

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجابتسامالبرج12031949905

1(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجايمانالبرغوت120320125195

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجخديجةالبركالي12032144185

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعمرالبرنوسي120322225567

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجأمينةالبرني12032328213

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجأسماءالبشارة12032428625
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجمونياالبشرى12032532000

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجنورالدينالبشرى12032652612

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجكوثرالبشري120327101703

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجمحمدالبطني12032885082

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجلطيفةالبكاري12032937286

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالدين بدرالبكري120330204556

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجكوثرالبكي12033151243

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالعربيالبلدي120332189124

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجامينةالبلعيدي120333194571

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعبدالحميدالبلعيدي12033484458

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجنورةالبلعيدي120335165082

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجطهالبلغيتي120336157857
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجخديجةالبنة12033781136

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجامنيةالبنفسجي120338106083

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجناديةالبهلولي120339166738

2(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجحمزةالبوحي12034084538

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعزيزةالبوخلقي120341153564

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجأيوبالبور12034217397

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجمريمالبوركي12034321235

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوججوادالبوري120344176817

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجاسماءالبوزي120345170438

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجرجاءالبوزيدي120346113142

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالبر عبدالبوعامي120347219845

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالبوعزاوي120348160261
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدالبومالي120349183712

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجمريمالبويهي12035037331

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجياسينالبويهي12035137403

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجهاجرالبيحي12035219503

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجمحمدالبيروز12035340120

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجاحمدالبيض120354233449

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجخولةالتادلي12035576362

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعمرالتازي12035651744

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجفاطمةالتاسفي120357239331

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجهشامالتاقي120358142787

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجحمزةالتجاني12035913512

3(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجيوسفالتدغي120360153387
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالهادي عبدالتدالوي12036193491

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجفاطمةالزهراءالتركي12036221551

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجهشامالتزكيني120363113165

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجكامليةالتغبالوتي120364205811

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالحسينالتغزاوي120365155061

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجأنسالتغلبي120366217440

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجزبيدةالتقدمي120367175401

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجسكينةالتقي120368113260

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعاللالتكاني120369205306

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعمرالتكاني12037065112

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجنضيرةالتكاني120371160935

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجسميرةالتكني120372107123
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجبسمةالتلوسي120373129389

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجسكينةالتهالي12037459440

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجسفيانالتهيم120375146905

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجأمالالتومي12037643596

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجسعيدالتومي120377154675

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجمحمدالتومي120378125508

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجامالالتيتاني120379230913

4(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجرشيدةالجاعي120380178816

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجانوارالجباوي12038142910

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالصمد عبدالجبلي120382201913

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجليليالجبلي12038376681

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعزيزةالجداري120384100416
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجنزهةالجداري120385100644

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجهللا سعدالجدي12038651634

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعائشةالجديوي12038785841

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجحنانالجريد120388181139

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجامينالجعبري12038972157

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجرشيدالجالوي120390133381

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجمحمدالجالوي12039193708

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجمريمالجورة120392209100

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالحار120393187716

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالحبيب120394228581

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجهدىالحجراوي120395183147

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجخولةالحجلة12039626799
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجهللا لطفالحجوي120397217259

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجإكرامالحداد120398107403

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجرجاءالحداد120399206538

5(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجسهامالحداد12040091665

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجهللا عبدالحدادي120401154752

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالصماد عبدالحداوي120402215199

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجاالله عبدالحدوشي120403196440

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجرضوانالحر120404169254

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجزهيرالحرافي120405109784

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجزينبالحرفي120406222247

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجمرادالحسناوي12040724939

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجناديةالحسني120408187416
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالدين صالحالحسيني120409142319

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجسكينةالحطاب12041031421

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجفاطمةالحقاوي120411237278

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجاسيةالحلوي120412170917

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجامالالحماني12041324139

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعبدالكريمالحمداني120414201211

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجغزالنالحمداوي120415179554

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجكبورةالحمداوي12041632932

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجإبتسامالحمدوني120417194565

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجخالدالحمري12041841257

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجسيهامالحمري120419147889

6(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجمحمدالحمزاوي12042050060
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعليالحموي12042137805

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجحسنالحنش120422199171

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجحليمةالحنفي120423143676

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالحنين120424186601

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجنضيرةالحنين120425108990

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجاسماءالحوراني12042697815

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجرشيدالحوسيني12042728348

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجسوميةالحوفي12042811158

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجساميةالحيان12042960002

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجسفيانالحيان12043018188

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعائشةالحيان120431124530

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعبدالخالقالحيان120432223191
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعبدالماجدالحيان12043352369

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالحيان120434108474

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجيوسفالحيان120435124365

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجيونسالحيان12043690211

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمالحيتوتي120437122973

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجهندالحيحي12043876043

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجحنانالحيمر120439132289

7(تحناوت)مدرسة المسيرة الخضراء الحوز: إقليممزدوجنعيمةالحيمر120440219861

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجبشرىالحيمري12044149160

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسميرالخاضيري120442149825

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالسعديةالخالدي12044358798

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنزهةالخالدي12044454755
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحنانالخراز120445105602

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعزالدينالخراز120446108189

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمالخراز12044780531

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالحسنالخشاعي120448168697

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمرادالخشاعي120449169078

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسكينةالخصال120450193971

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسعادالخلدوني12045179081

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجايمانالخلفاوي12045237383

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجتوفيقالخليفي120453207272

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجإبراهيمالداكي120454145756

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةالداودي120455223474

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعصامالدبيري12045668247
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكمالالدحمان12045720210

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجبدرالدخيمي120458142404

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحفيظةالدرعي120459179288

1(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجليلىالدرعي120460147019

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالهامالدرقاوي120461222416

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجأحمدالدريوشي12046255373

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدالحقالدفالي12046354739

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخولةالدكوري120464115124

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسليمانالدكيكة120465224838

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجماجدةالدالك12046640895

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجزهرةالدماني120467124996

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالدهيمي12046877576
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجامالالدومالي12046963786

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخالدالديب120470151308

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجوفاءالذهيبة120471231424

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسعادالرابحي120472169116

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجبشرىالراجي12047355188

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسارةالراجي120474135710

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالصادق عبدالراجي120475197683

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاحمدالراحل12047652283

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجبشرىالراحلي12047735080

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجلعزيزةالراشدي12047897009

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالراشدي12047975836

2(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخالدالراضي120480208039
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحنانالرامي12048125445

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالعزيز عبدالرامي120482158161

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدالرامي120483138723

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحمزةالرايس12048424261

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهشامالرباح120485107568

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجشيماءالربيب120486127229

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجزبيدةالرجراجي12048756721

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمنيةالرحموني120488143123

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرشيدالرحوي12048997397

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدالرزوق120490185319

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالحي عبدالرزيقي12049189761

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاشرفالرسيني12049256179
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجزهيرةالركاب120493222024

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجابراهيمالركبي12049490789

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالسعديةالركيكي12049511401

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجايمانالركيكي12049630161

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعثمانالرمضاني12049737936

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعصامالرمي120498205633

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكمالالروحي120499123967

3(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالروشي120500155797

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمالزاتي12050194201

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنضيرةالزاتي120502125177

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهشامالزاكي12050377538

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجياسينالزاهر120504154387
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسهامالزاهري120505193382

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكريمةالزاهري120506130842

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنوفلالزاهل120507149794

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوججمالالزاهي120508144604

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسعيدالزاويت12050989286

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفراحالزبيري12051059134

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحسنالزبيري12051191445

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالفتاح عبدالزراف12051272184

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمالزرداني12051347175

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدالزرقطوني12051434815

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجصوفيةالزروالي120515141047

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالنعيم عبدالزروالي120516187372
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالزروالي120517141156

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجأنسالزروقي120518130096

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاميمةالزعدي120519181334

4(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسهامالزفيري120520222525

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدالزمروشي120521104627

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهندالزموري12052218655

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالزميري12052391913

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوججهادالزنجاري12052491172

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجليلىالزنكي12052585244

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنورةالزنكي120526138839

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحنانالزهواني12052717971

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنجيبالزهور120528154384
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجأملالزهوري120529183848

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعصامالزهيري12053077778

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجشيماءالزهيلي120531165176

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجتوفيقالزوين120532108445

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخالدالزوين120533141819

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرشيدالزيات120534223538

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدالزيات12053573746

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجصباحالزياتي120536222875

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالهامالزيادي12053778878

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجابوبكرالزياني12053886986

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجيوسفالزيتاني120539115557

5(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالحسنالزيتون120540212030
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسعيدالزيتوني120541110263

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدالزيتوني12054228180

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالزيتوني120543120933

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمالزيتوني120544240183

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالزيراوي120545159181

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنبىلالساحب12054618174

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهيشامالساعيدي120547216203

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجامينالساقري12054853745

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحمزةالسالم12054984655

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالزهرةالسامي12055032242

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفاتحةالسايح12055195274

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعادلالسبايطي12055297888
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسلمىالسردي12055332703

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالكبير عبدالسرغيني120554182230

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجربابالسريرة12055546818

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجوسامالسعدي12055660652

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجابراهيمالسعيدي120557118179

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةالسعيدي120558176005

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرشيدالسعيدي12055921538

6(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسلوىالسعيدي120560144163

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجوليدالسعيدي12056119429

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبدالسفياني12056285543

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدالسالمي12056329100

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرضى محمدالسالمي120564206674
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالعابدين زينالسلواني120565159218

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسهامالسليم12056641087

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفردوسالسليم12056738013

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرجاءالسماري120568163091

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجأمينةالسمحاوي12056923113

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجإلهامالسماللي12057060724

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفاتحةالسميني120571184832

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجلمياءالسنابي12057242179

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجأميمةالسهل12057324568

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسعادالسويكي120574143479

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمالسيدي12057598173

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحنانالسيساوي12057668403

Page 48/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجزهرهالسيطي120577136545

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخالدالشادلي12057859795

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةالشادلي120579196442

7(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجلحسنالشافعي12058055278

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجابراهيمالشاكود12058162845

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوججيهانالشانع12058274522

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالشاوي120583209510

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسفانةالشباني120584226085

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالشتوكي120585159690

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجلحسنالشتوي120586130868

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعائشةالشجاع120587107080

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمروانالشداني120588199787

Page 49/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالصمد عبدالشرعي120589100969

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجأمينالشرقاوي120590238072

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحفصةالشرقاوي120591189904

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرشيدالشرقاوي120592174746

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجوفاءالشرقاوي12059397909

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالصمد عبدالشرقي12059483117

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنزهةالشرقي120595211878

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحسنالشركي12059681413

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجيوسفالشريف120597104756

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحنانالشعبي12059840510

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحكيمةالشعراني12059965002

8(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسوكينةالشعراوي12060065586
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسكينةالشغافي12060136098

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخالدالشكدالي12060242701

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجايوبالشلفي12060352163

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسناءالشناق120604191630

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدالرحمانالشناق120605228322

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاحالمالشيكي12060674718

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالشيوخ120607132829

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجبشرىالصابحي12060865793

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجناديةالصابحي12060966889

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالنبي عبدالصاحبي12061078468

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمهديالصاضص120611110701

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحمزةالصاكي12061258656
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالهامالصالح120613116394

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعائشةالصالح120614171046

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدالفتاحالصالح12061566853

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجبهيةالصالحي120616136501

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجزهرةالصالحي12061783698

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجناديةالصالحي120618143288

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنهيلةالصالحي12061920505

9(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهشامالصالحي120620198562

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعدنانالصباري12062110923

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنورةالصبان12062236839

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجلبنىالصبري12062312859

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجارغيةالصحراوي12062452355
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالفتاح عبدالصحراوي12062551496

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجيوسفالصديق120626124985

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمالصديقي120627173648

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجابتسامالصرهيني120628112114

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسليمةالصغير12062940585

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجصباحالصغير120630174064

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهشامالصغير12063148972

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهندالصغير120632182541

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمصطفىالصغيري120633108250

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدالصماطي120634189714

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجياسينالصمنهاجي120635229428

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجامالالصنهاجي120636151382
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاسياالصولي120637193643

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخالدالصويب12063876846

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةالضحاك12063945670

10(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسكينةالضرضوري120640164138

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجماريةالضويف120641156348

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنجوىالطاشرون12064278002

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرشيدالطاطة120643139807

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفاطمةالطالبي12064425162

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاشرفالطاهري12064529583

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحفصةالطاهري12064621436

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسلمىالطاهري12064781100

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنورالدينالطاهري120648208791
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحمزةالطايفة12064955064

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسكينةالطلحاوي120650148399

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالطنانية120651153245

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنجيةالطواف120652130886

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحسنالطوراني12065343842

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبدالطوكي120654141810

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجأنسالطويل12065584306

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحياةالطيب120656134388

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسناءالظريف12065776693

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنعيمةالعاطفي120658224416

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجوئامالعبار12065965225

11(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاميمةالعباسي12066015054
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسعادالعباسي12066181015

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمينةالعباسي12066216692

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجشرافالعبدالوي120663143909

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجورديةالعبدي120664124960

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالمهديالعبيد12066566102

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالعزيز عبدالعتيتك12066662865

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنورالدينالعتيتك12066734584

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجغزالنالعثماني12066835614

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسيهامالعجان120669123006

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحميدالعدناني120670162730

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفرحالعدناني12067119250

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكمالالعراضي120672214289
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعائشةالعربي12067380382

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفتيحةالعربي12067490998

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجزيادالعرج120675228554

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعرشاوي120676112802

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالدين نورالعرفاوي120677177873

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحوريةالعروسي12067878295

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجوفاءالعروسي120679121828

12(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةالعزابي12068058944

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعيسىالعزاوي12068174815

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالكبير عبدالعزري12068229367

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهدىالعزيزي12068360186

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجياسينالعسال120684115566
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوججوادالعسري120685211547

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعسري12068627556

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفاهمةالعسري120687151778

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمليكةالعسري120688200590

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجياسينالعسري120689108589

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجيوسفالعصار120690164423

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحسنالعصودي12069126993

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكوثرالعضراوي120692143061

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنزهةالعضراوي120693153458

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمالعضيضي120694117329

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمروانالعطار12069538250

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوججميلةالعطفي120696143721
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفاطمةالعظيمي12069762923

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالعقاوي12069811732

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجياسينالعكال120699224946

13(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرجاءالعكاوي120700175774

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنجاةالعاللي120701194346

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةالعالم12070273877

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعائشةالعالم12070321503

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاحسانالعالمي12070433398

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحسنالعالوي120705103892

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجيوسفالعالوي120706213859

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحوريةالعلمي12070751314

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدالعلمي120708160739
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14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجابتسامالعلواني120709198586

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحنانالعلواني12071071551

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالطيب مواليالعلوي120711126804

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجياسينالعلوي12071225778

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاميمةالفلس العلوي12071394599

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدحكيم العلوي120714239922

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجأحالمالعماري120715110928

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسهامالعماري12071687516

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعمرةالعماري12071791161

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجثوريةالعمراني120718106392

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةالعمراني120719113958

14(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجياسينالعمراني120720216352
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15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجيوسفالعمراني120721227652

120722218617
 ابو العمراني

االسعاد
15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنهيلة

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاإلله عبدالعمراوي120723107896

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالعمري120724177064

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاحسانالعنبارو12072581758

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةالعنفري120726107458

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالعنوبي12072794141

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةالعواد12072861947

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجناديةالعواد12072927060

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجيونسالعوال120730119538

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجزينبالعوطار12073166334

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحسنالعوماري12073212453
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15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخالدالعوني120733223564

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالدين صالحالعيساوي120734157369

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكريمالعيساوي120735159931

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمالعيساوي120736155320

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالفتاح عبدالعيسوني120737156937

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاسماءالغاز12073843205

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجإبراهيمالغازي120739102165

15(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرشيدةالغازي12074068371

الحوز: إقليممزدوجسعيدالغاشي120741152470
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبدالغاشي12074213750
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجنظيرةالغاشي12074330271
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجبشرىالغالي12074437688
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1
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الحوز: إقليممزدوجاسماعيلالغدويني12074548957
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجحسناءالغدويني120746157645
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجعبدالعاليالغرابي12074775831
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجياسينالغراس12074863765
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجلبنىالغروسي120749114127
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجنهادالغزالي120750156427
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجلبنىالغزواني120751154339
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجمصطفىالغزواني120752101757
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجيوسفالغزواني12075336945
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجخديجةالغزيوي12075465600
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجدنياالغشيم120755114392
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجنصيرةالغفراني120756166840
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1
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الحوز: إقليممزدوجوصالالغالس120757118897
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجوفاءالغمراوي120758176807
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجزكرياءالغوات12075991438
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجمحمدالغياتي12076067665
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
1

الحوز: إقليممزدوجفاطمةالفاتحي120761119361
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجسميرةالفارسي12076255657
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجسميرة لالالفارسي120763164432
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجخديجةالفاضلي120764160590
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجخولةالفاقر120765151533
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجكريمةالفايدة120766165830
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجزكرياءالفايز12076774758
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجصفاءالفتحي120768233871
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2
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الحوز: إقليممزدوجزهرةالفخوري120769156399
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجهدىالفرجي120770124267
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجعبدالرحمنالفرسي120771181240
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجياسينالفرناني12077212195
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجنعيمةالفرواحي120773176442
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجرشيدالفروكي120774113051
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجخديجةالفريزي12077552613
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجالغاني عبدالفزني120776102834
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجفتيحةالفشتالي120777119655
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجهندالفضالي12077885861
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجكريمةالفضي120779177442
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2

الحوز: إقليممزدوجنزهةالفضي120780119872
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
2
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الحوز: إقليممزدوجحنانالفقير12078175554
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجمحمدالفقير12078271823
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجحياةالفقيهي120783143292
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجوجدانالفنان120784233753
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجودادالفنير120785157808
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجسارةالفهري120786115468
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجابتسامالفيظ12078719863
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجمحمدالفياللي12078862670
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجخدوجالقادري12078943220
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجالمكيالقانت120790172142
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجمحمدالقايدي120791235943
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجعائشةالقائدي120792236678
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3
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الحوز: إقليممزدوجالعزيز عبدالقائدي120793197154
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجمليكةالقائدي120794197303
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجالوهاب عبدالقباب120795178490
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجفتيحةالقبلي12079667227
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجأيوبالقبي120797171359
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجالعزيز عبدالقدوري12079893088
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجعبدالمجيدالقرشي120799133155
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجوديعالقرشي12080059730
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
3

الحوز: إقليممزدوجالصادق عبدالقرطاوي12080121690
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجأيوبالقرني12080229075
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجخديجةالقريشي120803143990
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجعصامالقريشي120804182090
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجهدىالقريشي12080552793
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجمعادالقطب12080628724
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجغزالنالقندسي120807217175
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجسحرالقندوسي120808158234
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجيوسفالقنطرة12080954350
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجفاطمةالكابوس12081068751
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجفرحالكارك120811202235
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجفاطمةالكاسمي120812102580
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجماجدةالكامل120813111973
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجمريمالكامل120814136051
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجيوسفالكامل12081548990
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجفرحالكايلة120816232337
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

Page 68/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالزبيرالكبوري120817139432
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجغيثةالكبيري12081866744
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجمحمدالكتني12081910233
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجهندالكثيري120820208021
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
4

الحوز: إقليممزدوجغزالنالكربا12082157418
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالكربة12082232983
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجمحسنالكربة120823124766
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجدنياالكرجاوي120824125131
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجأناسالكرد120825102362
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجأميمةالكرشي12082645144
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجمليكةالكرطيط120827209921
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجمونيرالكرماوي120828184771
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجسارةالكرناني12082973622
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجرشيدالكرومي120830101146
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

120831138782
 الكالوي

المزواري
الحوز: إقليممزدوجحفصة

الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجكلثومالكالي120832222837
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجأمالالكمري12083322461
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجسعيدةالكموني120834190415
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجودادالكموني120835190187
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجسلوىالكنزري120836179277
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجمحمدالكنيتي12083741769
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجرقيةالكواني120838151814
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجلمياءالكوتري12083993063
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5

الحوز: إقليممزدوجوفاءالكوردوني12084033741
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
5
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالكوري120841213695
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجنورالدينالكوري120842226602
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجابراهيمالكوش120843137106
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجالهادي عبدالكوش12084471541
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجفتيحةالكوناني12084554525
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوججميلةالكيحل12084659173
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجفاطمةالكيك120847178982
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجنجوىاللواد120848157457
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجيونساللود120849200373
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجعزيزاللوكي12085035028
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجودادالماكري120851185569
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجحليمةالماكني12085211370
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالودود عبدالمالولي12085317187
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجهشامالماهر120854105839
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجرشيدةالمباركي12085574997
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجالجليل عبدالمباركي12085626660
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجحفيظةالمبروكي12085734046
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجسميرةالمبشور120858199039
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجغيثةالمتسلي12085945593
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجخولةالمتقي12086095046
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
6

الحوز: إقليممزدوجحاتمالمجدوبي120861119268
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجأحمدالمجناوي12086273435
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجمحمدالمحجوب120863184748
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجمحمادالمحفوضي12086485999
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجهاجرالمحمدي120865161893
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجشيماءالمحمودي12086645209
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجالرحمان عبدالمحمودي120867128926
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجهندالمخام12086884490
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجعادلالمخيمري120869143453
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجحنانالمدني120870164804
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجابراهيمالمديز12087154454
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجاسماعيلالمرابط12087234746
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجامينةالمرابط120873189827
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجحياةالمرابط120874115389
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجالعالي عبدالمرابط120875149447
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجمحمدالمرابط12087630064
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجمينةالمرابط120877139922
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجهللا فتحالمرابطي12087832257
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجعادلالمراقب120879151817
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجخديجةالمربع120880105827
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
7

الحوز: إقليممزدوجيوسفالمرتقي12088186038
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجحكيمةالمرزوقي120882160108
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالمرسي12088387354
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجمصطفىالمركو12088439337
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجمريمالمرماري12088529916
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجكوثرالمزاهر12088673780
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجفتيحةالمزواري120887135812
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجاسامةالمزوضي120888199026
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجفتيحةالمزيان120889223251
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجليلىالمسافر120890213545
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجمحمدالمساوي12089138853
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجيوسفالمسبوك120892159038
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجأسماءالمستغنمي120893149882
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجاسيةالمسناوي12089498670
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالمشهودي12089586818
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

12089619276
 المصباحي

العتيق
الحوز: إقليممزدوجيونس

الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجسناءالمصمودي120897138157
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدالمعتصم120898169977
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجليلىالمعتمد12089989141
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8

الحوز: إقليممزدوجزهيرةالمعدن120900207341
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
8
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجفاطمةالمعضيضي12090154913
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجسعادالمعطاوي12090242878
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجعصامالمعطاوي120903224906
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبدالمعمري120904115371
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجاسماءالمعناوي120905185758
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجياسينالمعيطي120906132190
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالمعيفي12090758207
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجالطيبالمغاري12090874321
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجحسناءالمغاري12090985113
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجهشامالمغاري12091025601
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجحمزةالمقباس12091170140
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجاحمدالمقدم120912190667
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدالمكاوي12091316389
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجالمالك عبدالمكاوي12091435956
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجلوبنىالمكودي12091550345
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجأميمةالملوع12091658675
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالممناوي120917157337
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجسوميةالمنديلي120918141312
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجهللا عبدالمنديلي12091913124
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالمنديلي120920167823
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
9

الحوز: إقليممزدوجلطيفةالمنصور12092137122
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجانسالمنصوري12092238797
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجمحمدالمنصوري120923216667
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجرضوانالمنوزي12092481744
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجمباركالمنياني120925206341
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجحنانالمهدوي120926168501
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوججميلةالمهير120927143618
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجحنانالمواق12092899384
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجحسناءالمودن120929139400
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجرشيدالمودن12093099599
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجاملالموسولي120931106381
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجخديجةالمومن120932112004
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجخولةالمومن120933122048
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجراضيةالمومن12093484030
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجشيماءالمومني12093520515
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجالحي عبدالمومني12093640152
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجنزهةالمومني120937131960
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجخديجةالميخ12093811954
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجإكرامالميرون120939163227
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجمريمالناتيجي120940127271
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
10

الحوز: إقليممزدوجسليمةالناجي120941102269
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجالصمد عبدالناجي120942231370
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجفؤادالناجي12094348370
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجرشيد مواليالناجي120944231054
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجالحسنيةالنادى12094555487
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجحسناءالنادى12094655101
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجزكيةالناصري120947223855
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجشيماءالناصري12094862752
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالرزاق عبدالناصري120949125834
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجمحمدالناصري120950215888
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجمريمالناصري12095194519
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجهشامالناصري12095295871
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجيونسالناصري12095341334
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجفدوىالناضي12095419567
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجحسنالنبيكي120955189958
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجحفيظةالنجار120956128506
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجالدين نورالنحلي120957200135
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجمنيرالنخاضي12095816363
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجأسماءالنسري12095990153
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11

الحوز: إقليممزدوجأحمدالنسيك12096090761
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
11
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجسكينةالنشان12096167785
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوججمالالنصري12096252361
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجخولةالنضار12096380149
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجعلياالنكراوي120964240396
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجسكينةالنموس12096576174
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجاشرفالنهار12096615141
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجحنانالنواري12096742369
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجحسنالنواضر120968100950
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجمحمدالنواعري120969181781
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجسهامالنوري120970107712
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجحسنالنويني120971129699
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجعبدالعاليالهادي120972185002
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

Page 81/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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جماعي استدعاء

120973182572
 الهاشمي

االدريسي
الحوز: إقليممزدوجفاطمة

الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

120974197384
 الهاشمي

االدريسي
الحوز: إقليممزدوجيونس

الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

120975174607
 الهاشمي

اإلدريسي
الحوز: إقليممزدوجنورا

الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجأمينالهتهوت120976127848
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجايوبالهداجي120977163798
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجإكرامالهراس120978152653
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجمحمدالهرم12097934838
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجناديةالهزيم120980227608
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
12

الحوز: إقليممزدوجخولةالهلي12098186444
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجيوسفالهمة12098221425
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجمونيةالهنداوي12098389326
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالهواري12098455461
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجإكرامالهيراوي12098535565
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجمينةالواتي120986203710
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجحمزةالوالي12098747121
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوججوادالواهب12098820136
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجصبيرةالوتيقي120989118988
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجالشافي عبدالودريسي120990118780
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبدالوردي12099145690
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجعصامالوردي12099282130
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجحميدالورديسي120993168546
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجفاطمةالورززي120994170506
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجهدىالوروار12099599124
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجالقادر عبدالوزيري12099670703
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجيوسفألوس120997102144
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجاسامةالوعاي120998185230
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجالغني عبدالونخيري120999212911
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدالوهابي12100096260
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
13

الحوز: إقليممزدوجعبدالحقالويز121001232323
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجحنانالويزي121002196604
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجوجدانالويزي12100399699
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجكمالالويس121004209077
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجامالالويكط12100576707
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجنعيمةالويواني121006187121
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجاحسانالياسعي121007227839
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجزكرياءاليزيدي12100861676
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبداليعقوبي121009239355
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجحليمةاليوسفي121010101264
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبداليوسفي12101153022
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجمحمداليوسفي121012200247
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجاميناليوسي121013177188
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجعواطفأمحمود12101431601
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجحكيمةامحميد121015179320
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجسحرامدجار121016125121
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجمعاذأمراغ121017175383
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجسعيدأمراي121018118534
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجعمرامرضى12101999985
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14

الحوز: إقليممزدوجعمرامريك121020127093
الثانوية  التأهيلية بئر انزران 

(تحناوت)
14
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجلحسنامزضو12102168162

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجاسماعيلامزوار12102266106

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوججميلةامزوار121023184927

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجصباحامزوار121024124753

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجخالدامزوز12102562289

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالنبي عبدامزون121026209998

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجطارقامزيغ121027204635

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحسنامزيل12102885458

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجرشيدةامزيل121029220455

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجزينبةامزيل121030145047

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفاطمةامزيل121031174378

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسكينةأمزيل121032124155
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسفيانامزيلن121033118452

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعمرامزيلي12103495805

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعمرامسكان12103550888

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمريمامسكوك12103660853

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحكيمةامسكين121037212723

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعائشةأمسونت121038237860

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالحسينامشتال121039154404

1(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعبدالحقامعكاز121040118083

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجكبيرةامعيرض121041161904

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجأمينةأمغار121042193132

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحميدأمغار121043131040

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفاطمةأمغار121044147079
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجراضيةامغارن12104588075

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجرقيةامغري121046151410

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجرشيدةامكون121047124911

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسهامامالح121048182294

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجهجراملول12104970854

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجلحسنأملول12105042490

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجرشيدةاملوي121051219984

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعبدالجليلاملوي121052179249

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجاالله عبدامليس121053152107

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجهجرطبيب امنية12105463977

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجابراهيمامهان121055142181

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجامينةامهان121056221357
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجزكرياءأمهماز121057202001

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجابراهيمأموح121058111838

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعمراموسى121059104140

2(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدأموسى121060156726

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمالكةأمومن121061213797

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالمصطفىامي12106215752

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسلوىأميسة121063138967

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجأوهموأمينة12106428908

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفوزيةأميني121065129976

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجرشيدانال121066137635

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسناءانال121067109706

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةانجار12106837026
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالزهرةاندى12106915763

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمحمدانديم12107039281

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجامالانس121071237139

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمحمدانسيس121072220634

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفدوةانفالس12107348648

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجنورةانفالس12107495305

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجاسماعيلانفلوس121075123360

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفانفلوس121076150078

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجدونيةانكاكشة121077187631

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمحمدانميري12107812992

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحسناءانهير12107922255

3(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحفصةانوار121080217539
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمحمدأهادي121081113856

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسعيداهري12108278644

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاهري12108379324

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمصطفىاهريو12108451272

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفاطمةأهمين12108521879

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمحمداهنيش12108640912

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجخالداهنيكي12108750585

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجابتسامأهوكار12108898615

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالهاماوالطالب12108985390

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالعزيز عبداوالعال121090124337

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجكمالأوبازي121091179871

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجابراهيماوبال12109233319
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجامينةاوبلعيد121093151005

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجأسماءأوبلعيد121094107778

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعبدالحكيمعلي اوبن12109527680

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسليمةأوبيهي12109656342

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجيوسفاوتزكي121097132195

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمريمأوتزكي12109812851

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمينةاوتغزوت12109990351

4(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسوميةاوتنان12110093974

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجرقيةاوجهين121101213481

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالصادق عبداوحساين121102189368

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجهشاماوحمد121103147218

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمريماوحميدة121104138699
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجليلىاوحيسون121105144872

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجكريمةاوخار12110673411

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحسناءاودايد12110724357

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفرحاودرار121108123436

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسارةأورير121109200392

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحسناءاوريك12111013754

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسعاداوريك12111184725

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجابراهيماوزال121112189548

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحفصاءاوزكري121113108604

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجاالاله عبداوزكو121114116541

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجهنداوشاني12111532339

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحسنأوشحي12111634231
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبداوطالب121117114083

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجلطيفةاوطالب12111883378

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجنورةاوقدور12111994293

5(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمحمداوقالل121120180529

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجابراهيمجيا اوالد121121189382

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجابتساماوالدبناصر12112274638

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمولودةاولباز12112399762

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبداومنصور121124193885

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجزهيرةاوميزان121125146536

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجخديجةايبازان121126143517

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفاطمةابراهيم ايت121127112570

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفاطمةابراهيم أيت121128139524

Page 94/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجنعيمةابراهيم أيت121129163525

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجامين محمدابرايم ايت121130180907

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجوئامابرايم ايت121131180791

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجاالله عبدابريك ايت121132217003

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفاطمةابريك ايت12113315205

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسعيدمخاخ ابو ايت12113416070

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحناناحرفوش ايت121135111301

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجخديجةاحساين ايت121136216002

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعزالديناحساين أيت121137227792

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمحمداحساين أيت121138163380

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمريماحماد ايت121139160865

6(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجخديجةاحمد ايت121140166546
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجلحسناحمد ايت121141182138

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمليكةارجدال ايت12114224915

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمحمدازناك ايت121143198762

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفاتحةازي ايت121144159086

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجزهيرةاسكتي ايت121145226433

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجغزالناصحا ايت121146169998

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسعيداعقى ايت121147176993

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفريداغراد ايت121148177206

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدأغروي أيت12114982193

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحميدافقير ايت12115078020

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحنانأفقير أيت12115174330

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسناءالبرج ايت12115282352
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحبيبةالحاج ايت12115355335

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحسناءالحاج ايت121154184960

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجنعيمةالحاج ايت121155117634

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجبديعةالحاج أيت12115673451

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسارةالحاج أيت12115715710

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسفيانالحاج أيت12115889570

7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوججليلةالحاج آيت121159131068

12116069946
 الحاج ايت

مسعود
7(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجياسين

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجإيمانالحبيب أيت121161150990

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجنوالالحسن ايت121162199536

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجأسامةالحسن أيت12116341110

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمريمالحمار أيت121164149320
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدالحيان ايت121165165215

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمريمالحيان ايت121166203226

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسكينةالحيان أيت121167162486

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحليمةالرامي أيت12116894601

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجرشيدالرامي أيت121169124599

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالواحد عبدالرايس ايت12117080594

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمريمالرايس أيت121171152181

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجزينبالزاويت ايت12117221768

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجبوجمعةالسبع ايت121173228593

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجدعاءالسعيد ايت121174127494

12117539333
 السي ايت

الطيب
8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالغفور عبد

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسعيدالصغير ايت12117650052
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجاسماءالطالب ايت12117798220

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسهامالطالب ايت12117863738

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالكبير عبدالطالب ايت121179218446

8(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجيونسالطالب ايت12118051467

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجيوسفالطالب آيت121181151156

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجيوسفالطاهر ايت121182163667

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبدالطاهر أيت121183110126

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعمادالعباس ايت121184213195

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجأميمةالعربي أيت12118546512

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعليالعسري ايت12118639013

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحسنالغزواني ايت121187114385

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفاطمةالفقير ايت121188159961
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجسميرالفقير أيت12118937134

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجاكرامالقاضي ايت121190107742

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجشيماءالقاضي ايت12119166639

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدالقاضي ايت121192150707

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفاطمةالكبير أيت12119364866

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجخالدالمحجوب ايت121194151813

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجزهرةالمودن ايت121195202525

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجهندالهاتر ايت12119621036

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجنورالدينالهري ايت121197144267

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجادريسالهندي أيت121198216454

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجخديجةامحند ايت121199167012

9(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجنجيةامحند ايت121200205637
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالصمد عبدامغار ايت121201218886

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعبدالجليلامغار ايت12120245083

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجياسينامغار ايت121203190105

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحسنأمغار أيت121204120775

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحميدانزالي ايت121205100816

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجياسينانزالي أيت121206122953

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجاحمداوشن ايت121207193830

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعمراوفخار ايت121208232488

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجليلىاوفقير ايت121209186661

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفايدير ايت121210128427

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجاسياايوب ايت121211118751

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجنزهةباخوش أيت121212188502
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحسنبالفقيه ايت12121391108

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفؤادبحمد ايت12121466268

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمحمدبراهيم ايت12121548218

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمحجوبةبرى أيت121216186904

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوججميلةبال ايت121217125028

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالمولى عبدبال ايت12121824024

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجفوزيةبال ايت121219125189

10(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجلحسنبال ايت121220177398

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجنعيمةبال ايت12122144865

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجتوفيقبال أيت12122253853

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمحمدبال أيت12122359185

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجوفاءبال أيت12122416699
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجكريمةبال آيت121225208019

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبالم ايت121226217211

12122794924
 بلحاج ايت

لبيش
11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجنجاة

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجشيماءبلحنين أيت12122870800

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجخديجةبلعيد ايت121229192690

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجمحمودبلعيساوي ايت12123014172

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجهشامبلقاسم ايت121231152852

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجرشيدةادريس بن ايت12123270942

12123339761
 بن ايت

الصغير
11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجانوار

121234154750
 عبد بن أيت

هللا
11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجهشام

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجيونسعزوز بن ايت121235103639

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجعزيزعلي بن ايت121236185970
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجنزهةعمار بن ايت12123744670

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجحسنبنوسعدن ايت121238143723

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجنعيمةبهو ايت121239183757

11(تحناوت)مدرسة القيروان الحوز: إقليممزدوجأمينةبوريك ايت121240126175

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوججميلةبوفوس ايت12124181289

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسميرةبوفوس ايت12124281389

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدااللهبوهوش ايت121243195121

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرشيدبيهي ايت12124450510

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةتدارت ايت121245156148

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجياسينتدارت ايت121246178533

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجتوريةتسوكة ايت121247214450

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفتيحةتضروخت ايت121248165265
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدهللاجوخران ايت121249179056

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحسناءحدو ايت12125025254

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجصوفيةحدو ايت12125124426

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجلمياءحدو ايت12125226044

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدحدو ايت12125335374

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخالدحدو أيت12125482078

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرشيدحدوا ايت12125584489

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجلحبيبحقي ايت12125623644

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمينةحم ايت121257230297

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوججمالحموش ايت12125885553

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدااللهحموش ايت121259186826

1(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجياسينحموش ايت121260174531
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنجاةحوسى ايت121261109405

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسكينةخرتوش أيت12126235264

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنعيمةداود ايت12126376035

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالمجيد عبددحان ايت121264155595

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسعاددحمان ايت12126533961

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجإسماعيلزيدان أيت121266163947

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمريمزيدان أيت12126726578

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجناديةسالم أيت12126863826

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجايوبستيمح ايت12126913531

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدسعيد ايت121270199480

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمليكةسعيد ايت121271211062

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجشاديةعال سي ايت12127230556
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمينةعلي سي ايت12127372641

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجابراهيمشاويت ايت121274127089

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسناءصالح أيت121275222861

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمصالح أيت121276113555

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدضرضور ايت121277229301

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخالدطاطا ايت12127885023

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسميرةطاطا ايت12127974502

2(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفعامر أيت12128016829

12128171598
 عبد أيت

الرحمان
3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعادل

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرشيدهللا عبد ايت12128278884

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسعيدهللا عبد أيت121283116941

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالحسينعبو ايت12128497973
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخالدعبو ايت12128582072

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدعبو ايت121286176149

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرشيدعدي ايت121287157017

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالعزيز عبدعدي أيت121288152270

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعمادعطا ايت12128986119

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرجاءعال ايت121290169251

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدعال ايت121291169035

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعيسىعال أيت12129235793

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمجيدةعالل ايت121293204355

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاطمةعلي ايت12129498376

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدعلي ايت12129590651

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسناءعلي أيت121296133290
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

121297100936
 علي ايت

ندحمان
3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجزينب

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجبشرىعمر ايت121298187257

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجلالنزهةعيسى ايت12129985658

3(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعائشةعيشة أيت12130085191

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمليكةفراج ايت12130166396

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجامالقادير ايت121302169789

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسفيانقاسي ايت121303218465

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحسنقدور ايت121304224442

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدالعزيزقدور ايت121305143176

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالرزاق عبدكراش ايت12130695088

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدكراش ايت121307132164

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسعيدةكوفرى أيت121308201963
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخالدلحسن ايت12130927008

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرشيدلحسن ايت121310189984

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحنانلحسن أيت121311217880

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجيوسفلحسن أيت121312193938

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحنانمالك ايت121313189119

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجأحمدماماس أيت121314235029

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالسعديةمبارك ايت121315114661

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدالحميدمبارك ايت121316178319

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفوزيةمبارك ايت121317100719

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخديجةمبارك أيت12131824423

4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجأيوبمحامد أيت121319131831

12132050672
 محمد ايت

امبارك
4(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاضمة
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجكنزةمحند ايت121321181766

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمصطفىمخلوف ايت121322130356

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخولةمزي ايت12132330797

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيممنصور ايت12132428935

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجيونسمنصور ايت121325134292

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاطمةموجان ايت121326129059

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجامنةموحى ايت121327191077

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدالوهابميلود ايت121328123935

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبدهمو ايت121329224576

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجكريمةواحي أيت12133063761

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمصطفىوارك ايت12133128009

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحسنواعتو ايت12133229615
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاطمةوحمان ايت12133313088

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمصطفىوحمان ايت12133415657

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجيوسفوحمان ايت12133546796

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحفصةوحمان أيت121336118486

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمنىوحمان أيت12133773745

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجأمينةوعزيز ايت12133852892

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجلطيفةوكريم ايت121339113880

5(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمريمونيغد ايت121340233128

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجصوفيةيحيا ايت12134166944

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمديحيى ايت121342226984

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالحسنيوب أيت121343215302

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمريمايخاف121344152626
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجبوشرةايدالمودن121345230548

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالصادق عبدايشو121346188017

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدالجليلايكاسي121347214501

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبيدةايمان121348150741

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجأشرفأيمن121349174543

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجياسينأيوب12135027989

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاطمةبابا12135152610

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرشيدبابوش12135269094

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجزكرياءباحدو12135346035

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمريمباحسين121354193604

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجاسامةباحمو121355165908

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسعيدةباحمو121356173604
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاطمةباحمو121357156655

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجكريمةباحمو121358116536

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجاميمةباخان121359120165

6(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدهللاباخي121360141566

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجأحمدبادو121361175227

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخديجةبادو121362172102

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسناءبارة12136385921

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمريمبارة12136485734

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمريمبارز12136518609

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجاميمةباصيط121366123749

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجايوبباضيض12136773364

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجكلثومةباضيض12136875033
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجهندباعلي121369145077

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجوفاءباغوغ12137099356

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجصفاءباكر12137180755

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمصطفىبالباشا12137217238

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالصادق عبدبالمهاني121373174522

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدبامو121374200423

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجزينببانواس12137578591

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسعادباهول12137666385

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجهشامباهي121377132760

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسميرباوتي121378205631

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالعالي عبدبايحيا12137921388

7(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجشيماءبايدو121380143048
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالهامبايفو121381158606

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجهشامبايفو12138283769

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجلطيفةبجعو121383199381

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجاسماعيلبجعوا121384136071

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدبحتال12138519883

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحسناءبحراوي121386107012

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفرحبحروي121387236897

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاطمةبحري121388176170

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوججمالبحوش121389231164

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدبحيد121390157095

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجبشرةبخو12139182952

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحسناءبدا121392180700
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخديجةبداز121393169065

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدبدر121394115607

12139551125
 برامي

االدريسي
8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجزينب

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرجاءبرخوص121396100345

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحمزةبرزيز12139740043

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنجاةبرضاق12139827356

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجوفاءبرعاوي12139976574

8(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجكنزةبرقيش12140084278

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجهشامبرك121401111309

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحنانبركوي12140229417

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجزهيرةبركي121403225450

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنجاةبرملو121404235505
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخالدبرنو121405151661

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخديجةبريطيل121406200452

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنورةبزوا121407199089

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالرزاق عبدبزوي121408221846

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالمهديبشار121409121043

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجشاديةبشار121410152036

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبدبشاري121411229639

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجربيعةبشير121412141896

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبطراح12141359682

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحسنبعطي121414177535

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاطمةبعلي121415127711

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدبغرور12141637909
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالخالق عبدبغوغ121417208832

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجيوسفبقادر121418109136

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجغيثةبقاس12141916442

9(تحناوت)الثانوية  التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجلحسنبقاسي12142059918

الحوز: إقليممزدوجالمطيعبقاع121421139336
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجإبراهيمبقدير121422102423
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجربيعةبقردوش121423196998
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجرشيدبكارا12142439860
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجفوزيةبكة121425208179
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجمحمدبكري121426136076
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجليلىبكريم12142729216
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجابراهيمبال121428128675
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجدونيةبالوج121429109324
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجامالبالوي12143059748
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجحسناءبلبياض121431213124
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوججمالبلحاج12143269829
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجاسماءبلحاضي12143394657
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجحجيبةبلحايل12143477069
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبلحبيب12143550179
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجهشامبلحبيب121436150753
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجعبدالموجودبلحداد121437236758
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجأمينةبلحومير121438116373
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجلبنىبلحومير121439116537
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجزيدبلخير12144059512
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
1
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجحكيمةبلخيري12144115223
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجسليمةبلعگيد12144259387
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجمنيربلعيشى12144340307
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجمهابلغزال121444158900
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجخولةبلغيتي12144596435
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجسهامبلفرد12144678097
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجنجيةبلقاس121447198889
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجنورالدينبلقاضي121448236677
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبلقائد12144942592
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجالحسنيةبلقريدي121450101289
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدبلقني12145111292
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجالمهديبلكوري121452152427
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجاسمهانبلكوط12145388566
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجسلمىبلهري12145422065
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجالجليل عبدبمزكان12145590498
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجفتيحةخيى ا بن121456161976
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوججميعةابريك بن121457134141
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجخولةأحسينة بن121458169802
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجنجيةاحيا بن121459108085
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوججمالالحاج بن121460230263
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجكنزةالحبيب بن121461166653
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجحسنالدودي بن12146249543
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجياسينالراوي بن12146390221
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجليلةالشيخ بن12146447271
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجحنانالطالب بن121465174117
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجخولةالطالب بن121466195256
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجسكينةالطالب بن121467134430
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجياسينالفضى بن121468113576
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجسفيانالقائد بن12146937798
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمالݣرعية بن12147079908
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجسناءالمداني بن12147161580
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجشيماءبطة بن121472125204
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجسعيدةحمو بن12147347379
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجامينةداود بن12147478413
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجإدريسدبان بن12147524539
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجالواحد عبددبان بن121476150632
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجسلوىزهوة بن121477143803
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجمحمدشامة بن121478184763
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجحفيظةشهيبة بن121479106310
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجفدوىصالح بن12148092440
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجسهامصفية بن12148169090
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجسفيانضبيعة بن12148272193
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجنوالعبو بن121483199060
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجعبدهللاعال بن121484190782
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجاميمةعلي بن121485137458
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجرشيدكران بن121486234925
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجهدىكيو بن121487108169
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجعتيقةلببض بن121488131439
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجخديجةمبارك بن12148999168
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجمريمموح بن121490145797
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجعادليوسف بن12149110615
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجالحسنبناسي12149237952
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدبناي121493227695
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجسارةبنبوزيان121494192372
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجمريمبنبيري121495151262
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجعبدالرحمانبنتبيبخ121496104420
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجيوسفبنجد12149750665
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبنحدو12149893089
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجطارقبنحم121499204480
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجابتسامبنخاي121500171086
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
4
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجمليكةبنداعلي12150187788
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجعمربندلة121502123612
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجامالبنديدة121503198418
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجكريمةبنرحال12150479024
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجالغني عبدبنسالم121505187552
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجحنانبنشفي121506104484
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجسكينةبنشيح12150730773
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجكوثربنشيح121508159446
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجزينببنشيخ12150968349
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجبهيجةبنصالح121510177627
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجأنسبنطالب12151151943
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجمحمدبنعاد121512174506
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجحفصةبنعباد12151350838
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجزينببنعبدو12151465464
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوججمالبنعبيد12151534038
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجراضيةبنعثو121516232340
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوججوادبنعدي12151725606
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجمحسنبنعراب121518173272
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجعمربنعكيدة12151911005
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجأمين محمدبنعكيدة12152051815
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجالهامبنعال121521141904
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجسعادبنعلية121522115375
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجمحمدبنعمر121523141893
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجياسينبنعمر12152462301
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجسارةبنعياد12152529702
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجحفصةبنعيشة121526140548
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوججمالبنفاضا121527137457
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجإبراهيمبنكرباش12152838920
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجزينببنلعجل121529186046
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجعثمانبنلعضم121530210895
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمبنما121531213761
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجأناسبنهدان121532238106
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجادريسبنهرى12153322109
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجفاطمةبنواسعيد12153437362
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجعائشةبنور121535197937
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجمحمدبنوكريم121536108591
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

Page 128/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالجليل عبدبنيجة12153780434
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجابتسامبنيحيى121538120324
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجياسينبنيشو121539159349
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجكريمةبنيطوا121540188938
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجاحسينبها121541128524
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجالعالي عبدبها121542238449
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجعبدالفتاحبهريد121543174669
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجمريمبهيل121544199694
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجسهامبواسالن12154554123
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجالصادق عبدبوافرادن121546229574
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجمنىبوافران121547177181
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجعتيقةبوالبسيط12154854916
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجحسناءبوالراي121549183804
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجلحسنبوالربيع12155084560
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجياسينبوالزان12155199664
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجلحسنبوالصابون121552134017
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجعمرانبوالصغير121553160267
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجحسنبوالعصافر12155410428
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجخالدبوالغسول121555161085
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجعادلبوامزكان121556104925
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجسهامبوانواضر12155744557
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجايوببوبحيت121558110746
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجكوثربوبحيت121559189521
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجعبدااللهبوتاونت12156098930
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
7
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجحياةبوتاي121561165771
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجاميمةبوتسكاوين12156219166
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجبشرىبوتكرميست12156359294
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفبوتلخوخت121564171386
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجابتسامبوجان12156574514
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجفيروزبوجعادة12156664253
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجياسينبوجعفر121567198215
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجفوزيةبوجمادة121568198755
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجكريمةبوجناح12156985426
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجرشيدبوجنان121570119581
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجخالدبوجنوي121571142954
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجالدين نوربوحافة121572238359
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجسفيانبوحانين121573180689
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجاسماءبوحدو12157430617
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجاسماعيلبوحدو121575107211
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجحفيظةبوحلموش12157658905
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجابراهيمبوحميد12157746787
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجمحمدبوخا121578150559
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجوجدانبوخاري12157932186
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجنعيمةبوخاش12158063636
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجسميرةبوخال121581228388
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجياسينبوخروب121582107115
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجحفيظةبوخريص121583230497
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجخالدبوخريص12158458168
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجيوسفبوخريص121585111618
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجسعيدةبوخلي121586212805
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجالمهديبوخليق12158726691
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجسكينةبوخيمة121588171302
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجشيماءبودينار121589134167
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجمريمبوراس12159073474
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجحسناءبوراوي121591113965
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجحنانبوراوي121592209783
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجمريمبوراوي121593114178
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجايوببورجالت121594109554
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجالجليل عبدبورجالت12159569845
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجصفاءبورجيلة12159627706
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجدنيابورحيمي12159738035
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجعادلبورزيق12159841601
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجاسماءبورقيبة12159980932
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجالحسينبوري121600106267
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجسعيدبوري121601139085
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجنوالبوريم12160224027
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجعبدالجليلبوز121603146295
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجعزالدينبوزان121604142430
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجنجاةبوزحيف12160585564
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجلمياءبوزريدة121606152843
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجخديجةبوزهار121607107679
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجحسنبوزيان121608171424
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالحكيم عبدبوزيد121609181520
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجنجاةبوزيد12161033689
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوججميلةبوسالم121611161812
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجالفتاح عبدبوسبايود12161274182
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجرجاءبوست121613114072
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجصالحةبوست12161459462
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجرشيدبوستة12161584906
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجسعيدبوستة12161656292
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجالرزاق عبدبوستة12161775807
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجالغني عبدبوسكو121618206594
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدبوسكور121619169937
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجيونسبوسكين121620149654
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
10
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجنجيببوسالمات12162198742
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجسعادبوشريح121622167800
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجالحميد عبدبوشمامة12162322585
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجحمزةبوشني121624199953
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجخالدبوصبع12162527546
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجحبيبةبوصربون121626216621
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجخديجةبوصرحان121627207127
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجفاطمةبوصرحان121628205958
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجمروانبوصغير121629160007
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجليلةبوصالعي121630100788
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجالعالي عبدبوصليح12163130638
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجخالدبوضاض12163292621
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالصمد عبدبوضاض121633229447
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجفاطمةبوضاهير121634116195
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجسهيلةبوضلعة12163573744
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجرشيدبوطالب121636174910
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجمريمبوطايب121637175713
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبدبوعباد121638171946
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجزهرةبوعدي121639121139
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجمحمدبوعدي121640121213
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجسكينةبوعزة12164133707
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجنجاةبوعاللي12164275769
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجحياةبوعمران121643189339
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجايمانبوعودة121644168019
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجحسناءبوعيسى12164576100
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجقمربوعيسي12164630221
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجيونسبوغراس12164756188
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبوفتوى121648185640
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجسارةبوفري12164988524
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجمريمبوفريوة12165093943
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجسهامبوفوس12165151205
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجعمربوفوس12165297247
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجحياةبوقار121653132577
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجحياةبوقدير121654129810
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجخالدبوقدير121655170881
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجمريمبوقدير121656214025
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجنزهةبوكجدي121657143713
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجيونسبوكدور12165832796
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجحسنبوكرى121659229291
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجرشيدبوكرى121660160812
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجخالدبوكرين121661228603
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجعبدالمالكبوكظيفة121662132380
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجالعالي عبدبوكلزيم121663208452
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجكنزةبوكوس12166468277
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجمحمدبوكيلي12166589524
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجحياةبوکجدي121666229003
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجنورةبوگرو12166772785
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجوفاءبوال121668233812
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالحسينبولحسن12166999408
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجالحكيم عبدبولحوت121670111128
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجسميرةبولحية121671149164
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجسعادبولعجاج121672236517
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجسناءبولعراب121673204420
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجعبدالعزيزبولعراب12167469505
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجسعيدةبولعراف12167530958
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجوفاءبولعالم121676130652
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجهاجربولغبار12167737382
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجامالبولمعاط12167873301
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبولنوار121679149379
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجحنانبولهن12168025073
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
13

Page 140/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجحفيظةبوليتامة12168126256
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجنزهةبومادل121682155881
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجاسامبومحماد12168372949
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجمحمدبومريس121684104777
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبومزكورة121685112808
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجحسنبومزوغ12168694642
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجابتسامبومزيد12168711630
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجالناجمبومكات121688166464
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجرشيدبومليك12168975898
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجودادبومليك12169088480
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجأسماءبومهدي121691173789
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجعابدبومور121692167055
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجكمالبونصير12169349178
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجعمربونعالة12169493231
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجمحمدبونهير121695237755
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبونو12169610316
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجخميسةبونوير12169771540
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجعليبوهب121698132230
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجيوسفبوهدرة12169963141
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجسارةبوهالل121700122152
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجلطيفةبوهالل12170192735
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجسعادبوهوش121702199663
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجحسناءبويخساين121703142320
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجعبدالكريمبويخنفان12170493291
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجأمينةبويديا121705165163
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجالغاليةبويديد121706155944
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجبلعيدبويزدين12170730366
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجمصطفىبويزري12170860822
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجيحيىبويزكارن121709187635
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجلالفوزيةبويطس12171039679
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجخديجةبويكادون121711156724
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجسعيدةبويكراون121712129463
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجعبدالعاليبويمواس12171386359
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجوفاءبارك بي121714123299
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجابراهيمبيار12171597338
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجسميرةبياز121716158766
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجكلثومبيبردن121717102825
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجسكينةبيداري12171850813
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجفاطمةبيزين12171993011
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجعبدالخالقبيسي12172051814
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجإسماعيلبيشو121721192662
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجايمانبيضة121722116215
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجخديجةبيلو12172377550
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجهشامبيموسى121724193405
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجلبنىتاخش121725228986
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجمحسنتازرورت12172640972
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجابراهيمتازي12172786213
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجأنستازيط121728115667
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجحمزةتاليلت121729115044
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجهدىتاليلي12173064591
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجحسناءتبعلوت121731167219
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجأسماءتبلى12173222039
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجمريمتجرفت121733100767
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجعمرتخيام12173459968
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجمحمدتراوي12173520617
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجحياةتزكارت12173614892
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجعبدااللهتسايست12173721826
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدتصغار12173837835
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجحسنتعرابت12173969061
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدتعرابت121740136517
الثانوية التأهيلية المختار السوسي 

(أوريكة)
16

Page 145/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجوفاءتغبالوت12174131870
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجشكيبتغرمت12174249441
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفتغرمت121743134090
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجرشيدتغروت121744222275
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجالحسينتغروط121745167771
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجسناءتفوتبنى121746173755
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدتقلبوت12174772497
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجحميدتليلت12174875102
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجيوسفتمدى121749224299
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجربابتمرووت12175039493
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجابتسامتمليت121751168571
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجفتيحةتموياس121752163598
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجلبنىتنجاوي12175318351
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجسعادتوباري121754156088
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجاسماعيلتورتيت12175567938
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجحسناءتوزلين121756125723
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجأنستوغرام121757157498
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةتوفكى12175840886
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدتوفيق12175914473
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجسميرةتومان12176037109
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجخديجةتومي12176168944
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجمحمدتيرز121762186173
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجنورةتيكتيك121763106749
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجصوفيازاريتيمور121764120844
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجمحمدجاجا121765195172
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجرشيدجاد121766158890
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجلحسنجاعى12176770372
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجالحسينجبران121768158854
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةجبران121769201317
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجمحسنجبران121770202290
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجنورةجبران12177195055
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجيوسفجبران121772184368
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجأحمدجبروتي12177333595
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجمنالجبيري121774229155
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوججميلةجدة121775235166
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجعمرجدة121776225241
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجنعيمةجدول12177792769
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجلبنىجرادي121778223125
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجحياةجعاد121779175188
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجالحكيم عبدجعفر12178092939
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمجعفر121781181933
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجوفاءجعفر121782107036
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمجعفري121783219840
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدجعالني121784148036
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجعليجعوني121785183819
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجعادلجعيدي121786145841
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجكوثرجعيري121787174870
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجأيوبجلنار121788151028
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجفاطمةجلوالت121789115665
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجأميمةجلولي121790187178
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجوليدجليط121791100446
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجخولةجماد12179243737
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجامحمدالدين جمال12179325208
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجمعادجمالي121794118407
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجحفصةجناح121795100166
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجالوافي عبدجوبوتي12179612455
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجادريسجوخران121797212231
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوججمالجوشي12179892803
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجعبدالكريمجوضار121799235857
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجسكينةجوهر12180059938
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
3

Page 150/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجكوثرجوهر12180113114
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجحنانحاتم12180237471
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجنورةحاجي121803187275
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجالفتاح عبدحافظي121804102935
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجسارةحامة121805107915
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجحسنحاوري121806181221
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجمحمدحبوج121807134603
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجابتسامحبيبو12180854857
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجليلىحبيبو121809214381
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجالشرعحجيبة12181044326
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجالمجيد عبدحدي121811171282
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجتوفيقحراتي12181225199
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجعبدهللاحراث121813169838
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدحرتتوش121814134717
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجكمالحرثاث121815141812
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجاملحركات121816120058
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجهدىحركات121817200660
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجاميمةحسني121818200417
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجيونسحسنين12181910953
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجاسماءحسومي121820108903
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجالحكيم عبدحسيني12182118991
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجيوسفحشادي121822107381
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجسعيدةحضرية121823110035
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجعمرحالبو121824195757
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

Page 152/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجيونسحالبي12182590920
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجمحمدحلواش12182677407
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجرشيدحماد12182791904
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةحمام121828143628
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجهندحمدوش121829124391
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجناديةحموش121830222914
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجفاطمةحموشي12183163436
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجفتيحةحموشي121832151936
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجالوهاب عبدحمومي12183379746
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجلمياءحمي12183459200
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجمحمدحمي121835172511
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجالهامحميمدي12183660575
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةحميمصا12183783606
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجالعزيز عبدحميميد12183821974
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجمرادحنالي121839114522
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجمريمحنتات121840102230
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجشيماءحنود121841153381
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجكوثرحنون12184283435
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجيوسفحواسية121843149562
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدحوري12184424110
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجليلىحونيف121845120331
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجبدرحياة12184611765
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجعصامحيدة121847205751
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجمحمدحيدة12184835567
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجنجاةحيدوش12184994625
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجكمالحيدى121850120618
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبدحيسن12185190979
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجمحمدحيسو12185240821
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجاصيلحيضر121853170691
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجحسناءحيلمي12185426866
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجسكينةخالوقي121855175270
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدخبا12185631799
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجسكينةخباري121857154898
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجمحمدخباشي121858182605
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجاميمةخبران12185981106
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجاسماعيلخدا121860192906
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
6
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجاكورايخديجة121861118562
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجصدقيخديجة121862110231
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجسعيدخربوش121863106684
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجحياةخرطوش121864106247
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجالغني عبدخرطوش121865105752
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجالزهرةخرموش121866218174
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجنزيهةخرموش121867198419
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجزكرياءخروب12186811570
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجاسماعيلخروفي121869106394
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجغزالنخزيز121870111319
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةخعلي121871117743
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجحسناءخلدون121872215958
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجايمانخلفي121873144516
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجلحسنخلفي12187472030
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجسكينةخلماج121875184161
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجحنانخليف121876188660
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجلمياءخليل12187717930
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجتوريةخليلي121878188272
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجدنيةخمايش121879124855
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجهللا سعدخواتمي12188078157
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةخوجير121881118631
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجمحمدخويا12188214190
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجرشيدخيار121883142733
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجسعيدخيار121884109941
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجمحمادخياطي121885224920
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجإكرامخيري121886158036
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجحكيمةداخ121887172331
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجياسينداعال12188856836
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجسهامدحو121889190886
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجعبدالفتاحدراز121890118455
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجأسماءدرقاوي12189139580
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجسكينةدرقاوي121892240312
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجحناندرهمان12189363693
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجياسيندريسي12189459013
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجزينبدريوش121895115443
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجمريمدريوش12189674687
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجعبدهللادفعاوي121897120645
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجعياددقشي121898123943
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةدالل121899130114
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجأمالدمار12190033597
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةدنكير12190171760
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجعبدالكريمدهبي12190269620
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجسلمىدهليز12190367609
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجاكرامدوباللي121904163647
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجسهامراسخ121905115945
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجنوارراشدي121906193300
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجحسنراشيد121907188046
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجمروانراضي12190838774
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجوجدانرائد121909154033
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجاشرفرباح12191027405
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجسكينةربيع12191112445
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجمصطفىرحمون12191214178
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجحمزةرحوح121913161165
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجمنصيفرزقي121914103299
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجعادلرزوقي121915166883
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدرستوم121916172691
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجحسنيرشاد121917187058
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجسميةرشيد121918139260
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجسميررشيدو12191945409
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجأيوبرشيدي12192035322
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
9
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجنعمةرشيدي12192110123
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجشيماءرصين121922143188
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجأخشانرضوان12192352683
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجلطيفةرضوان121924166733
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجفاطمتورغاي121925163806
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجعائشةرفيع121926186909
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجعزيزرفيع12192713918
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجفاطمةرفيق12192847865
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجادريس مواليالخير رفيق121929191355
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجمريمرمان12193078170
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجوفاءرواي121931193206
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجخديجةروحي12193222333
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجسعديةروفيز121933136086
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجحسناءرياحي121934226233
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجالرحيم عبدريان12193510910
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجالهامزاكي121936121836
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجأيوبزبير12193725337
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجشيماءزداغ12193861642
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجسميرزدون121939226248
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجسكينةزروال121940180695
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجهدىزروال12194169450
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجكريمةزروك121942237322
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجحفصةزعرور12194347713
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجليلىزعفان121944201003
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجعمرزعير12194568119
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجمحمدزغط121946156905
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجمحمدزغمان121947102222
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوججميلةزكوك121948228515
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجزهيرةزكيف12194925735
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجالصمد عبدزمخوخ121950181414
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجالدين صالحزهري12195120517
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجنزهةزهوري12195291490
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجالعزيز عبدزهير12195378152
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمزهير121954110983
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجمحسنزهير12195564956
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجمريمزهير121956168733
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

Page 163/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجياسينزهير12195793914
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجإكرامزوالن121958133969
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجرجاءزوهير12195944292
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجبشرىزيانة121960140739
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجورضيةزيانة121961140962
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجأحالمزيتوني121962175708
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجأميمةزيردان121963177075
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجنجاةزيز121964110640
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجنوالالدين زين121965167668
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجفاطمةزيهي12196645968
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجاحسانسابق121967173585
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجلغزالسادي121968115345
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجعمادساعد12196985758
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجسعيدسالم121970130840
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجليلىسامتي12197189672
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجانتصارحسني سايسي121972143314
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجرجاءسباعي121973178696
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجياسينسبحان121974172857
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجسعيدسبى121975196846
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجفاطمةستاوق121976160774
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجالرزاق عبدسحيك12197730960
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجإيمانسدرة12197820554
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجنزهةسرطاطي121979119546
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجمريمسركوك121980112471
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
12
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجسعيدةسرنان121981144379
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجفوزيةسرنان121982227905
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجايمانسرور121983159534
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجسناءسرير12198492042
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجحمزةسريغينة121985161882
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجملكةسطيح12198628425
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجسعيدسطيلي121987121285
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجحسناءسعيد121988127857
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجليلىسغوغ12198935164
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجعتيقةسفرود12199080874
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجنعيمةسفيان121991165627
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجأسامةسقراط121992182163
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجميلودسكروت12199338659
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجصارةسكالطي12199461680
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجخديجةسكنداري121995112707
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجسعيدةسكورة121996113594
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجرقيةسكيمي12199735860
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجسفيانسكين121998188150
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجحكيمةسالك121999143039
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجسميرةسالم122000206710
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجمينةسلمان122001186655
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجاميمةسلماني122002131211
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجمحمدسلمي122003237851
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجالسالم عبدسليماني122004207483
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالزهراء طمة فاسميمو12200557305
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوججوادسنان12200654262
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجشوقي محمدسنن122007119146
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةسنور12200867827
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجمريمسهال12200934251
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةسورني122010113708
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجحمزةسوسان12201161620
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجوجدانسوسو122012167971
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجرضوانسويلم122013100539
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجعصامشالي12201419046
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجطارقشاهد12201579446
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجحفيظةشايط122016175888
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجصفاءشبيلي122017125003
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجاسماءشتور12201864449
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجياسينشتور12201977446
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجالحسينشجيع122020128931
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجسميرةشراف12202114834
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجحوريةشرفي122022136673
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجحمزةشرود122023126594
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجخديجةشطبي122024232829
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجخديجةشعانبي122025102532
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجحكيمةشعباط122026187995
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجمصطفىشعو12202730770
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجليلىشفرا122028126319
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجرجاءشقراشي12202952381
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجخولةشقراوي122030164018
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجخولةالبدر شقيق12203197707
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجامنةشكري12203253061
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجكريمةشكري122033152098
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجكريمةشكري122034214363
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجامنةشكور12203552247
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجايوبشالح122036163733
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجزهورشمشاطي122037138857
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجشفيقشمومي122038103998
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجالعزيز عبدشهبان122039159731
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجعثمانشهبون122040116067
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
15
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجعمرشهبون12204147802
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجمريمشهبوني122042133126
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجحكيمشهيد122043190400
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجأيوبشوباني12204455624
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةشوطار122045208887
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجمحمدشوفامتى12204628435
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجزينبشوقي12204757992
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجالمجيد عبدشوقي12204857560
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجلحسنشوقي12204991953
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجزبيدةشيوا122050191631
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجزكرياءشيوا12205174795
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجمريمصابر122052104794
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالسعيدصابري122053157216
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدصابيري12205448045
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجمحمدصاريح122055141926
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدصافي122056103673
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجليلىصاليح122057182057
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجأنسصبار122058116582
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجابتسامصبري12205991699
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجخديجةصبري122060237192
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجسارةصبير122061217406
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةصدوقي122062176921
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجعبدالكبيرصرحان122063221475
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجنورةصعصاع122064201841
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجشماللصفاء122065234178
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجحسنصلغاغ122066153663
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجخولةصناك122067195350
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةصنباوي12206871229
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجنجيةصنوبي122069154738
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجمريم لالصوصي12207053882
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجغزالنضعيف122071150115
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجالمنعم عبدضمير12207293700
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجنهيلةطابش122073154741
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجابتسامطالبي12207499221
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجثرياطالبي12207550691
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةطالبي122076238032
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجفؤادطالبي12207753161
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجسكينةطايطاي12207849132
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجاكرامطبجي122079223088
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجزينبطرشاوي122080216686
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجأيوبطريفي122081158563
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجمحمدطشاوي12208251594
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجصفاءططي122083113625
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجحسنطلحة122084105341
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجمريمطليمة12208564469
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجنورةطيب122086182658
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجالدين نورطيطي122087222770
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجاسماعيلعابد122088164988
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالهامعادل12208981924
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجكمالعادل122090171707
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجالعزيز عبدعارب12209149679
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجسعادعارف122092140158
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجعزيزعاريف12209391442
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجهالةعاطف12209480315
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجفاطمةعاقل12209567286
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجحنانعبال122096159217
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجالزهراء  فااطمةعبال122097159471
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجأمينةعباوي122098238026
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجوافيالحكيم عبد12209911624
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجمحمدالرفيع عبد12210026813
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
18
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجمروانالكريمي عبد12210125225
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجأسماءاللوي عبد12210257663
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجالهامعبداوي122103217935
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجليلىعبو122104131454
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجنوالعبيدات12210552748
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمعبير122106189990
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجبوشعيبعدال122107105965
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجرشيدعداوي12210854730
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجايمانعدو122109126383
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجرجاءعدي122110114981
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجحياةعدية122111113607
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجياسينعراقي122112231165
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجمرادعرباوي12211311819
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجايمانعرشان12211445018
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجصالحعرموز12211557177
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجفتيحةعرموني122116188678
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجامينعروب12211745606
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجالحسينعريف12211839624
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجحسنعزو12211964815
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجالسعديةعزي122120173035
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
19

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةعزي122121221651
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجزهراءعشاق122122204197
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدعشاق122123108674
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجفاطمةعقي122124191003
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجنزهةعكور122125239150
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجخديجةعلمي12212679845
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجالوهاب عبدعلوي122127153128
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجليلىعلياني122128159552
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجناديةعليلي122129146125
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوججميلةفخري عماد122130207113
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجخالدعمار122131134215
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجأيوبعمراوي12213254003
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجابتسامعنكا122133230460
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجامينةعوة122134182392
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجفاطمةعيسوي122135135794
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجسكينةغافيري12213676992
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجايمنغالي122137172716
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجغزالنغانم122138156835
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجمريمغانم12213960705
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجمحسنغجان122140143554
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
20

الحوز: إقليممزدوجصوفياغوات122141156517
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوججمالغورمان122142131932
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجلحسنغياب122143228669
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجفنيدةفاتح122144215274
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجخديجةفاتحي122145194032
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجزهيرةفاتل122146106925
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجالرزاق  عبدفاخر12214763992
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجاحالمفاسح122148145157
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالواخد عبدفاضل12214918843
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجسعيدفاضلي122150157520
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجعبدهللافاضلي12215147033
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجإيناسفراتي122152165060
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجزهراءفراتي122153100076
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجسناءفراح122154224391
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجسكينةفراد122155144828
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجزهرةفرجي12215677473
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجاسيافرح122157119698
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجنسيمةفرح122158119829
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجليلىفرحان122159111372
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21

الحوز: إقليممزدوجكريمةفرض122160169197
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
21
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجمحمدفرطاص122161186988
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجطهفرقد12216212926
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجمنعمفرنان12216393446
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجصابرفرنوس122164203001
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجكوثرفروخ12216582271
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجالياسفريدي122166183828
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجشيماءفريدي12216733039
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجسناءفزواطي12216822877
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجعائشةفطاح122169152505
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجمحمدفقير122170150352
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجمنيرفكران122171184882
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجيوسففنان122172220539
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجيوسففنيش122173195650
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجمينةفهالل122174190906
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجحنانفواي122175138428
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجمحمدفوزي122176107592
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجنورالدينفوزي12217730008
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجالمهديفيواتي122178144806
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجمريمقاديري122179203497
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجسميرةقبالوي122180195717
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
22

الحوز: إقليممزدوجزهيرةقدرة12218137789
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجرشيدةقدور122182174072
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجخدبجةقدوري12218374886
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجعزيزةقراضي122184158681
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةقرافلي12218557229
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجاحمدقربال122186192360
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالليل قرع122187107704
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجزكرياءقرقوري122188173913
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجياسينقرقوري122189172181
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجسعيدةقرميش122190109242
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجخولةقريس12219188976
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجمينةقزداوي122192184272
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجحمزةقشار12219337598
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجرشيدقنوف122194128968
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجأميمةكادري122195237749
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجاسماءكامل12219658498
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجايوبكبادي122197156323
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجمحسنكباضي122198145585
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجسعيدكبو12219985565
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجحسنكبون122200124802
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
23

الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدكبون122201197172
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجمينةكتالس122202141666
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجليلىكجدار12220395925
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجكمالكجديحي12220449670
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجهشامكجي12220522886
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجخديجةكحماد12220613825
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجكوثركدوش122207108457
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجالهاديكربوب122208126950
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجلمياءكرموه122209150837
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجزينبكريدي12221069669
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجفدوىكريم12221177014
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجإلهامكعب122212108319
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجزينبكمال12221313969
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجمهديكمال122214172390
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجعبدالمولىكمخو12221527410
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجعاللكمران12221661884
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدكميح12221764722
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجعبدالرزاقكمير12221865853
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجفؤادكناو122219139657
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24

الحوز: إقليممزدوجسماعيلكنوش12222092966
الثانوية االعدادية عالل الفاسي 

(أوريكة)
24
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجعمادكنون12222164204
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجفاطمةكورز122222153714
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجنزهةكوزكيت12222331970
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجسميرةكوسول12222451316
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجعمادكوشك122225161549
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجوفاءكوشكك122226160302
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجشيماءكوكب122227208381
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجابراهيمكوكوس12222865489
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجيوسفكومنزال12222916882
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجلبنىكونان12223046081
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجصابركوناين12223151073
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجزينبكويرم12223286569
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجصالحكياطي122233192531
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجعبدالعزيزكيدون122234120006
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجمنيركيزو122235113251
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجازانةكين12223641283
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجمحمدلباعلي122237221180
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجسعيدلبروحي122238116117
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجيوسفلبريهمي12223933423
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجنعيمةلبزار12224088820
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
1

الحوز: إقليممزدوجمليكةلبزيري12224185764
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجالمصطفىلبيزة122242163115
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجالهاملبيش122243152164
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجحسناءلبيهي122244105441
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجمريملبيهي122245104819
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجاسيةلجواد122246220826
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجأحمدلحبابي12224726272
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجحنانلحرش12224861003
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجسعادلحرش12224998831
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجياسينلحرش122250146953
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجعادللحركي12225142704
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجوفاءلحرور12225234888
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجمحمادلحسايري12225314716
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجايمانلحماد12225496355
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجايمانلحمادي122255211968
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجالجليل عبدلحمام122256223203
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجمجيدةلحميدي12225763167
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجعادللحياوي122258130106
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجيونسلخريف122259214568
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجهاجرلخسامي12226098675
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
2

الحوز: إقليممزدوجمحمدلخشاعي122261113325
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوججماللخضر12226288703
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجرجاءلخضر12226333979
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجابراهيملخميلي122264152320
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجحسنلخميلي12226526549
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجشهيدة لاللخواجة122266223178
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجنجمةلدهم12226794122
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجزهرةلديبي12226837387
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجزكيةلزدهاري122269206111
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجمريملزغم122270199830
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجعمادلشكر12227121444
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجتجانيلشهب122272170766
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجربيعةلشهب122273139947
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجمريملطفي12227478412
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجياسينلعبيد122275146250
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجأمينةلعديدي122276137915
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجهشاملعدينة122277223726
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجبدرلعروسي122278126698
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجسعادلعروسي122279189539
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3

الحوز: إقليممزدوجالجبار عبدلعريني122280128400
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
3
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الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةلعزيري122281196247
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجالسعديةلعساري12228240093
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجمحمدلعسيلي122283165105
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجنجاةلعصابة12228497130
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجرشيدلعظم122285234203
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجكوثرلعالهمي122286116594
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجاحالملعميري12228790559
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجأسماءلعوينة122288118352
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجمريملعوينة12228924744
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجلطيفةلغداش12229078865
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجسكينةلغراري122291124489
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجفدواءلغرايبي122292178793
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4
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الحوز: إقليممزدوجدريسلغروش122293146862
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجسكينةلغريب12229428966
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجالهاملغزال122295179149
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجحنانلغشيم122296130938
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجأسماءلغفور12229773936
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجمحسن الياسلغالغ122298104175
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجمليكةلغواسلي12229987250
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجالحبيبلفروكي122300148493
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
4

الحوز: إقليممزدوجمحمدلقبابشة12230195765
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجسهاملقصير122302140785
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجلبنىلقويدي122303119691
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجسليمةلكبيدة122304213387
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5
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الحوز: إقليممزدوجالهاملكسيمي12230572001
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجفاطمةلمام12230692495
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجحمزةلمخزني12230710840
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجفدوةلمداني122308146689
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجنورالدينلمدكي12230976203
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجعدنانلمدواني122310198575
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجأسماءلمراحي12231168351
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجمحمدلمريح122312172047
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجسعادلمزوضر122313212820
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجمحمدلمزيوق122314168392
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجهللا عبد مواليلمساعف12231590753
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجيونسلمساكري122316117240
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5
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الحوز: إقليممزدوجفاطمةلمسكين122317174297
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجلبنىلمسكين122318224070
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجنورالدينلمسكين122319174169
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجاحمدلمعالوي122320134906
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
5

الحوز: إقليممزدوجاماللمغاري122321147979
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجزينبلمغاري12232210427
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجسعيدةلمغاري122323222355
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجالواحد عبدلمغاري12232494332
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجيوسفلمغاري122325132087
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجفتيحةلمقدم122326133334
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةلمناصرة12232743804
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوججميلةلمهليب122328123960
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6
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الحوز: إقليممزدوجسعيدةلمهور12232946546
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجغزالنلميسي122330100130
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجالمنعم عبدلهجوج122331210530
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجرشيدةلهريم12233247380
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجحمزةلهاللي122333191811
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجرجاءلهواوي122334199265
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجسفيانلوريش12233560072
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجالفتاح عبدلوشكي122336228425
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجاسماعيللوماني122337124923
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجسكينةلوهاب12233824258
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجكوثرلينسي12233960993
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6

الحوز: إقليممزدوجالواحد عبدماماد122340154730
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
6
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الحوز: إقليممزدوجسلوىماني122341215175
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفمبروكي12234217552
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجناديةمبروكي122343195631
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجفتيحةمبشور122344113365
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجنزهةمبشور122345200770
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجنورةمتروفي12234683227
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجعبدالرزاقمتصبر12234773578
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجاحالممتعبد12234888454
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجفوزيةمتمسك122349230947
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجنجاةمجاهد122350194779
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدمجد122351145069
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجالسعديةمجدان12235237635
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجمحمدمجراوي12235364021
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجحسنمجعو122354162870
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجصفاءمجوار12235569253
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجنوالمجيدي122356196613
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجنجالءمجيك12235778808
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجالحكيم عبدمحجوبي122358233077
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجهنيةمحسن122359238703
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجليلىمحفوض122360170365
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
7

الحوز: إقليممزدوجعزيزةمحفوظ122361232495
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجمريممحفوظي122362112077
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجطيوريمحمد122363214408
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجاحمادمخلص12236441076
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجصفيةمخلص122365124118
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجعبدالصمادمخلص12236641244
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجحسنمخلوف12236718012
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجالرزاق عبدمدان122368114356
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجمريممدود122369233583
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجسميرةمديوف12237074944
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجمليكةمديوني122371201282
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجعبدهللامراك122372132131
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدمرتفع12237329383
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجسناءمرزاق12237493118
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجكمالمرزاق122375169728
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجعتيقةمرزوق122376143872
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجنصرالدينمرساوي122377171752
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجأنسمرضي122378164532
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجكريمةمرغادي12237989862
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجخالدمرفوق122380196561
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
8

الحوز: إقليممزدوجزينبمري12238189634
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجسوميةمريود12238277758
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجلحسنمزتي122383190116
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجنجاةمزديغت122384206974
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجأمالمزراك122385189185
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجحسنمزوار122386120737
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجخالدمزوز122387131590
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجخديجةمزوز12238849068
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجكريمةمزوز122389224371
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجحفصةمزي122390119303
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةمستجيد12239163398
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجموعاويةمستعد122392190644
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةمستلطف12239369945
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجعمرمستيك122394115893
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجمريممسغو12239525842
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجرشيدمسكوب12239660384
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجيونسمسكين12239755351
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجماجدةمسلوات12239863964
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجنورالدينمسموحي122399197810
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9

الحوز: إقليممزدوجخديجةمسيخنة122400188491
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
9
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجحكيمةمشتوت12240118123
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجخديجةمشقوقي12240269600
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجالهدى نورمشنك12240328277
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجبشرىمصافي122404138016
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجيوسفمصافي122405157672
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجسكينةمصباحي12240651038
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجفاطمةمصباحي122407145690
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجبوجمعةمصدق122408233696
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجنورةمصطلح122409216981
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجامينمصلح122410215331
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجنعيمةمصوري12241167149
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجرجاءمعاوية122412116229
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجعبدهللامعرفة122413223029
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجبشرىمعروفي12241448791
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجمحمدمعطلي12241518049
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجالرزاق عبدمعموري12241650795
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجيوسفمغار122417166712
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجأيوبمفتاح122418235163
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجانوارمفتخر122419165455
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدمفتخر12242054101
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
10

الحوز: إقليممزدوجخالدمقراني122421124518
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجمرادمقلي122422133061
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجحنانمكروم122423175970
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجكريمةمكودي12242452879
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجخديجةملوكي12242589517
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجمريمملول12242652018
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجياسينمليح122427117494
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجأحمدمنتصر12242850816
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجسميةمنجي122429112099
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجسوميةمنداري12243035905
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجالخنساءمنديل122431164263
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجهللا عبدمنصير122432141947
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةمنقير122433154273
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجمروانمنوي122434147740
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجاميمةمنيض122435232979
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجحسنمهدي122436123332
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجنسيمةمهروج122437225361
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجالهدى منارمهوات12243888042
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجبشرىمهيوي122439142027
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجحنانموجان12244040239
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
11

الحوز: إقليممزدوجالمهديموجريح122441164485
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجشيماءموحد122442102080
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجفدوىموحد122443185394
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجعبدالغنيموحى122444152228
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجلبنىموخاشفيق122445212177
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجناصرمور12244669464
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجيوسفمور12244793970
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجمحمدمورو122448131844
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجسكينةموساوي122449143353
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجهندموكرا122450109725
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجكلثوممومن12245157464
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجكوثرمومن122452214102
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجلمياءمومن122453112566
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجمجيدةمومن122454113219
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجمريمموهيب12245512745
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجمريمميداري122456127293
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجاحركاتميلود12245786900
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجزهرانميمد122458220675
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجعتيقةميمي122459217023
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12

الحوز: إقليممزدوجسعيديمينة12246032540
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
12
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الحوز: إقليممزدوجزكرياءناجي122461199974
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجبونهيرنادية122462185884
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجعمرنازه122463224733
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجمريمنازه122464119937
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجأسماءناسل122465167131
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجزينبناسل122466166971
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجسكينةناشط122467231712
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجرشيدةناصر122468126246
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجيوسفناصري122469212396
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجحفصةنافس12247088847
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجعبدالحليمنافع12247119785
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجمصطفىنافيل122472143046
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجعبدهللاناقوس12247389165
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجإسماعيلناوي12247416933
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجحسناءجويا نايت12247585513
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجسليمةنجاوي122476127928
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجايوبنجحي122477131368
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجخليلندعلي122478206813
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجوفاءنسابي122479216194
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجخديجةنشاش12248060582
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
13

الحوز: إقليممزدوجهبةنشاوي122481185281
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجاسماءنشيط12248214838
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجمريمنضين122483153032
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجالدين صالحنظيف12248414367
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةنعدي122485143969
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجكوثرنعيم122486114895
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجنعيمةنميش12248766692
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجالحسيننهاض122488134049
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجمحمدنهوان12248938619
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجكريمةنويا122490164905
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجالصمد عبدنويضرة122491139757
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجمصطفىهادي122492130351
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجنسيمةهبول12249357081
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجمحمدهدوز12249487855
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجمعادهدي12249546431
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجثرياهرشان12249632684
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجحسناءهرموش12249779180
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجسكينةهزميري12249852030
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجمعاذهزميري122499195629
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجرجاءهضوار12250084141
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
14

الحوز: إقليممزدوجمحمدهالل12250133437
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجسمياءهنان12250273616
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجخديجةهناوي122503126960
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجخديجةهورش12250475616
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجخديجةهياج12250554835
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجالزهراء فاطمةهياف12250676977
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجسكينةهيمي122507119151
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجالجليل عبدواحساين12250861777
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجعادلواحي122509204315
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجالعالي عبدوادوكو122510181774
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجمحمدواركال122511239477
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجسعادواروش12251260841
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجاسماعيلواري122513108012
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجعصامواعمران122514144144
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجعبدهللاواعمرو122515140145
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجالمصطفىوافي122516136046
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجرضوانوافي12251715856
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجمنيةواكريم122518229997
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجسعيدوالحاج122519117821
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15

الحوز: إقليممزدوجاللطيف عبدوالحاج12252022378
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
15
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجمصطفىوالداكر12252168136
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجرضىوالشرع122522193320
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجمريم اللةوالشريف12252320088
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجسعيدوايشوش122524110549
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجابراهيموحاس12252541587
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجهشاموحاس122526192447
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجوفاءوحسو12252734104
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجعمروحقي12252821996
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجمرادوحمو12252930854
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجسعيدةوحيدي12253024333
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجمليكةوخمج12253152173
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجسعيدوخني12253233683
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجلطيفةوديع12253346495
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجنعيموديع122534142084
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجزينبوراكي122535213443
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجاسماعيلوركات122536151125
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدوزينب122537184920
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجخديجةوسعدان122538163291
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجمصطفىوسكسو12253975177
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوججميلةوشيم122540175004
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
16

الحوز: إقليممزدوجالربانيوصال122541136126
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجالكريم عبدوعتو12254289310
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجنعيمةوعدودي122543103084
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجسعيدةوعزيز122544163063
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجمينةوعلي12254518442
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجياسينوعوش12254654575
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجلطيفةوقار122547205906
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجخديجةوكريم122548178963
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجليلىوكريم122549134106
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجمروانوكلو122550129212
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجبشرىبودالل ولد122551233781
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجزهيرةونربي122552197488
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجالحسينياسين122553147360
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجايوبياسين12255488083
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجحمزةياسين12255529746
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجزكيةياسين122556199327
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17
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جماعي استدعاء

الحوز: إقليممزدوجصابرينياسين12255728968
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجالمحجوبيعيش12255854026
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجحميديعيش12255955790
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجمحمديفرحي12256023689
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
17

الحوز: إقليممزدوجنزهةيوبي122561235219
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجأيوبيودس12256270189
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجسفيانيوسفي12256351053
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
18

الحوز: إقليممزدوجفنيديونس12256432974
مدرسة عبد العزيز بن ادريس 

(أوريكة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجنرجسابااحدى520001154918
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاباينو52000255186
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجكمالابتوتة520003228957
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدأبتور52000452329
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1
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شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةابجاو52000594342
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأبجاو520006144419
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجسعادابرابري520007196327
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةابرادنين52000899659
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجربابابرار520009175574
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأبرام520010131465
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجعلي ابنابراهيم52001133804
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجاحماد وبنابراهيم520012184844
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءابراهيمي520013223638
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمادابراهيمي520014109683
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدأبرحيم520015189805
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةابرزاق52001663408
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1
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شيشاوة: إقليممزدوجمنىأبركة52001758240
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجليلىأبري52001827771
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةأبزاو520019176517
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجأنسأبعاش52002055577
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقابكروم52002139865
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدأبكريم52002272037
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمابكور52002342658
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجأحالمابكور520024133764
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدابكور520025109788
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوججمالابال52002677255
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجياسينابلعيد520027228507
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءابلقاس520028113595
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2
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شيشاوة: إقليممزدوجحسنابلوح520029144655
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدأبلوح52003032099
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجمرادالعالم ابن520031151808
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدبوبكر ابن520032109835
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلعمرو ابن520033108668
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمديدير ابن520034111773
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجخالدابندا520035210037
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةابندا520036119849
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجسعادأبنسير520037127635
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةابنعدي520038220681
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةابهاوي52003975934
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىالشيخ أبو52004092967
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

Page 217/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجنجيبالعباس ابو520041151591
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةابوالحسن520042135200
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدابوالقائد520043190346
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجادريسابوالهاشم520044137672
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةأبوجاوة52004529402
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجخالدابورحيم520046101427
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجمينةابورحيم520047236024
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاابوري52004828186
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجهندأبولاير52004984006
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجأمينابوزنديل52005035210
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجسميرابوزيد520051130210
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجفائزةأبوزيد52005230724
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأبوزيد52005328346
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجايناسابوسعيد520054102190
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجدنياأبوسعيد520055113666
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةابوشرع520056173615
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجايوبابوعلي52005781908
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجالكبير عبدابوعلي520058183648
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجحميدابوفاطمة520059119096
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوججميلةابوال52006098672
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجبثينةابومالك52006136147
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجسوميةابويتان52006234458
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةابويعقوب52006350004
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجاإلله عبدابيري520064172820
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4
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شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةابيه520065139556
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياإتسوكا520066132547
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبداتكي520067162423
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداتالغ52006859605
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاتمني520069164715
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاثنان52007027831
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداجاع520071184841
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداجاعة520072112972
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةأجاعة52007383655
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءأجبلي520074153838
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةاجحو520075117847
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةأجحو520076121283
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4
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شيشاوة: إقليممزدوجسارةاجدادر520077187022
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجرشيداجديدي52007874788
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجراضيةاجرار520079123811
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجيونساجرافي520080175183
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجزهرةاجريد520081164589
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداجعيبة520082107074
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجربيعاجعيط520083176417
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجادريساجليل520084135496
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىأجنا520085233410
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءاجنين52008644809
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجسناءاجنين52008746436
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةإجوان520088126019
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5
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شيشاوة: إقليممزدوجالهاماحاد520089208525
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجخالداحدى520090122873
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةاحديدوا52009140936
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجرباباحرايفي520092151118
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىاحرايفي520093150982
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجياسينأحرتي520094179855
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجابتساماحريبة520095217482
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأحريس520096157529
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجرضااحشوش52009766404
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجحناناحليق520098178546
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجاوعدي علي ايتاحمد520099202321
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةاحمد52010093192
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5
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شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاحمزة52010188594
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجماجدةاحمني52010262560
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةاحمو52010338992
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفاحمو520104100692
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداحمو52010544930
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداحمو52010684102
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجحسنأحمو520107181872
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجاالله عبداحميمة520108208147
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجاحمداحمين520109119742
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجايوباحواد520110155550
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداحيا520111199243
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةاحيحي520112102221
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمداحيد520113200463
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبداخريبش520114172459
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجلمياءاخشان520115121749
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداخطاب520116133030
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدإخلف520117209779
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجلحسناخلو52011880635
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزاخملو52011964705
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةاخميس520120213480
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأخياض52012141631
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداخيدير520122111201
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجشرفاخيش52012330882
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالديبون اد520124129164
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7
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شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالقشى اد52012516213
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينابال سعيد اد52012686743
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةادابرايم520127230218
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجرضىادار52012850753
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجصفاءادامحند52012917836
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدادحيمي52013057235
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدادرباز520131155254
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةادربال520132172151
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدادرحو520133183368
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجليلىادرويش520134128137
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسميحةإدريسي520135215701
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

52013684572
 ادريسي

عطوف
شيشاوة: إقليممزدوجمنار

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

Page 225/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالمزوارادعبال52013736807
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدادعبو520138119459
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدادعزي520139195544
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوججمالادعمار520140165899
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءادغار52014130307
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةادغيبر52014299082
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجهشامادلخليفت520143102909
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجليلىادليليع52014437831
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةادليمي52014580964
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجانصافادم520146197862
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجحنانأدم520147197831
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجايمانادهمواحيا520148147820
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8
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شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةاديب52014945919
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجهشاماديب52015028858
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدارامي520151151067
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنولوس ارتي520152103524
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدارجدار520153158217
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينارجدال520154208453
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةارجدال52015554874
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرة فاطمةارحمين520156130885
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدارحمين52015739781
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةارحيمين520158143417
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأرسموك52015986839
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينارفوش520160220285
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8
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شيشاوة: إقليممزدوجمينةارفوش520161220476
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجربيعةاركاز52016256289
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجسهاماركان520163187667
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماركراك520164137938
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةأركراك52016534332
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءاركمان520166137809
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالجليلارميشي520167175988
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجنجيباروحي520168192123
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجتوريةارودان520169214934
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرزاقأروى520170166642
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةارويس520171190920
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجاسامةازاخو52017284134
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9
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شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرزاقازباير520173185378
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزازحرو520174215779
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدازدان520175239194
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجسارةأزدود520176199442
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبأزدي520177142548
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفازرغاف520178179727
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءازروال52017943044
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالفتاح عبدازريكم52018037520
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدازضوض52018171514
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةازطاط520182198549
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأزقاف52018388239
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدازكاغ520184209660
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10
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شيشاوة: إقليممزدوجاسماءإزكاغن520185175905
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلازكري52018665339
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدازلغ52018799147
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالعالي عبدازلماض52018814028
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةأزلماض520189145864
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوججمالازناك520190104206
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوججمالأزناك520191169006
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةأزناك520192191800
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأزناك520193171800
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعادلازهراوي520194200519
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدازوض520195141215
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديازوكاي52019668881
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10
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شيشاوة: إقليممزدوجسفيانازويته520197169264
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجامينةازوير520198206138
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةازويزي52019967856
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجدنياازيزي520200180056
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةأزيكو52020186114
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةازيكي520202203616
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفأستوس520203160262
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجسميراسرموح52020411812
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجحسناسعيد520205104374
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداسعيد520206196067
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجناديةاسعيد520207142570
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداسعيدو52020878101
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11
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شيشاوة: إقليممزدوجشيماءاسفار520209137572
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدأسقور520210162160
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجمريمأسكتي520211123801
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفأسكتي52021263003
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاسكال520213158038
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةاسكور520214113375
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبداسكوسات520215157371
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفاسكيتير520216121688
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةأسليم52021741051
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

520218113486
 اسماعيلي

علوي
شيشاوة: إقليممزدوجمروة

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةأسمر52021989620
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاسنان520220233150
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11
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شيشاوة: إقليممزدوجامحمداسوار520221189139
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاسوس52022260198
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاسويطي520223125262
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفأسيت520224125119
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبداشاريد52022586457
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينأشاريد520226138138
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجاحمداشباك520227158895
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجياسيناشتيوي52022837088
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاشحا520229209242
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاشحاش520230186088
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجهشاماشرامطي520231160890
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءاشضاض520232174502
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12
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شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاشعو520233180557
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجمينةأشكاج520234177993
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةاشكراد520235193787
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاشليح52023678199
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجاكراماشمرتل520237127305
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءاشويب520238226245
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدأشيبان520239174603
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةاصبان520240226802
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجناديةاصاللع520241213402
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجسفياناصمود520242216083
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءاصمود52024315148
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداصميم520244108307
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13
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شيشاوة: إقليممزدوججواداصميمط52024562257
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالحسيناصواب520246188132
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوججمالأصواب520247135539
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدأضرضور520248127315
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجعمرأضميش520249166815
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةأضوبي52025063751
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجإحساناطلحة520251146707
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوججمالاعبا52025284086
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةاعبايد52025367146
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجسفياناعبدو520254105457
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةاعبال520255135818
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانأعبيد52025685770
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13
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شيشاوة: إقليممزدوجعزيزاعدي520257111156
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةأعدي52025825048
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجحناناعراب52025936573
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةاعراب52026036500
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةأعراب52026177481
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقاعريب52026213579
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللااعريش52026363590
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداعشاري52026496791
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداعفيسة52026583825
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداعكيدة520266165591
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداعال52026740816
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجياسيناعالو520268163896
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14
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شيشاوة: إقليممزدوجالصديقإعلى52026995279
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجابيهبوما اعلي520270161657
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجابتساماعماليش520271190042
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبداعمر520272144045
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداعمر520273194687
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجخالداعميرة520274193279
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجسميراعميمي520275187412
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجعزالديناعميمي520276177649
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجالهاماعويفية52027715760
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداغريش52027845470
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاغريش52027928694
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمونىأغزيف520280177671
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14
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شيشاوة: إقليممزدوجيسرىاغزيونات520281116355
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزاغمر52028292048
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدإغمر52028317290
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقأغنجا52028446144
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةاغوس520285198229
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجنورةاغوس520286171640
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمادافارس52028777339
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجالغفور عبدأفراح520288159582
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجياسينافرحي520289100694
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىافرع520290223722
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجهشامافروس52029144590
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدافريخة520292219433
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1
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شيشاوة: إقليممزدوجالحسانافريزم52029379495
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىافضول52029455752
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحق مواليافضيل520295161749
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةأفلنغري52029662715
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةافنكيش52029769284
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجبدرافيتح52029849302
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدأقبيب520299107198
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيداقدم520300102585
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةأقديم52030190779
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجنجيباقرماش520302145269
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداقروان52030356779
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجمريمأقريض520304132545
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

Page 239/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
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شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاقستام520305234888
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلاقشاب52030638008
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجخالداقشور520307205528
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجايماناقضاض52030855213
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجطارقأكبري52030973694
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجسناءأكج520310115023
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجايوباكراب52031173726
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجعدناناكراب52031273127
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجهشامأُكرار520313175880
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحماداكراض520314126910
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجمباركأكرام52031563315
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجيونسأكرام52031680848
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2
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شيشاوة: إقليممزدوجسميرةاكرامطة520317127215
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجامين محمداكرو520318168949
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماكروا52031974481
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجيونسأكساب520320178211
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجربيعةاكسوس520321177350
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاكسيم52032257757
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاكشول520323192730
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدأكصماد520324115844
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجاحالماكضاش52032595465
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجلحسناكضوان520326153177
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدأكعيوس520327204401
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجهشاماكغزار520328131223
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3
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شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللااكليد520329234979
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجهشامأكناو520330234901
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسنأكنتر520331135779
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدأكنكو520332144240
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسناكني520333166248
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجمباركادران أكني520334109802
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأكوار520335187512
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىإكيس520336175073
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسناإلبراهيمي52033745194
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجمريماالبلج52033876940
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاألبيض520339108913
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىاالجهري520340230942
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3
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شيشاوة: إقليممزدوجكبيرةاالحمر52034198314
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجغزالناالداري520342124861
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

52034324202
 االدرسي

القاسمي
شيشاوة: إقليممزدوجزينب

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبداالدريسي520344154539
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللااالدريسي520345196647
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجعلياالدريسي52034661116
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

520347208390
 اإلدريسي

الدفالي
شيشاوة: إقليممزدوجعائشة

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

52034855317
 اإلدريسي

لعروبي
شيشاوة: إقليممزدوجكنزة

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجحسناالزعر52034911552
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجزهرةاالزهري520350197336
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجسلوىاالسعد52035152619
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهاالشقر520352117978
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4
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شيشاوة: إقليممزدوجخولةاالشكر52035384888
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاألشكر520354122946
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجعباساالشم520355188560
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداألطرش520356229106
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالحسيناالعرابي520357199313
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاالمين52035896022
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالبشيراألمين520359219453
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداالنصار520360171753
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجسوميةاالنصاري520361233072
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجالوهاب عبداالنصاري520362135545
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةاالنصاري520363104444
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقاألوميري520364156376
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5
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شيشاوة: إقليممزدوجسكينةاأليوبي520365132559
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالبادي52036672135
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةالباز52036724338
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالباز520368136889
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجادريسالبازيني52036914876
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالبازيني52037071915
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالباشي520371187436
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالباعلي520372137177
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجنجيةالباقيلي52037368884
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجنبيلةالباكير52037454785
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالبالكاس520375115243
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالبالكاس520376161965
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5
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شيشاوة: إقليممزدوجالهامالباهي520377108027
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوججوادالباهي52037828820
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوججميلةالبحراوي520379111564
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالبحراوي520380168972
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالفتاحالبحراوي52038158516
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالبختاوي520382131427
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالبداوي52038377318
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالبراش520384158694
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالبرداني520385205819
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالبرداني520386205388
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالبردوني520387128154
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالبرغاز52038894895
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6
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شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالبرغل52038954506
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجفيروزالبرقاوي520390112069
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالبركاوي520391176739
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجنورىالبرنوسي52039215707
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجدنياالبرودي52039331926
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجكلثومالبريق52039464710
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجوسيمةالبزطامي52039531483
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجمنيرالبستاني52039690137
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجهدىالبسراوي520397116276
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالبشراوي520398146127
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجالمدانيالبشرة52039990986
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالبصطامي52040068228
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6
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شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالبضيري520401135384
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجفؤادالبطاش520402146930
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةالبطير520403156013
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالبعزوني52040450079
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدالبغدادي520405136298
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجوسيمةالبغدادي520406158337
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجهنيةالبقال520407156469
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالبقالي52040846699
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجسميةالبقولي52040939991
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالبقولي52041018790
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدالبقيرة520411119413
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالبكباشي520412113734
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7
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شيشاوة: إقليممزدوجانيسالبكري520413220287
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالبكري52041471798
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالبالوي520415199347
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجزهرةالبلغيتي520416143514
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالبناكي520417190295
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالسالمالبنداضي520418172442
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالصادق عبدالبنسير520419104964
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالبنسير52042010656
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالبنوحي520421224919
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجإيمانالبوبكري52042268029
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةالبوبكري52042343188
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالخالق عبدالبوبكري520424122831
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8
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شيشاوة: إقليممزدوجالمنعم عبدالبوبكري520425104124
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالبوجاللي520426214586
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالخالق عبدالبوحسني520427109396
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدالبوحسني520428109580
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزالبوحسني520429116801
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورالبوحي520430165090
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدالبوري520431162607
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالبوزاري520432183716
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالبوزيدي520433114909
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالبوشيخي520434226163
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجمونيةالبوشيخي520435165733
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدالبوعزيزي520436191359
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8
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شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالبوعناني520437206661
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةالبوعناني520438112437
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالبوعيشي520439169162
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالمغيت عبدالبوني520440107048
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدالبوهاللي520441201834
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالبوهي520442200666
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالبويعقوبي52044312793
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالبيدق52044445652
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالبيسي520445188570
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجنجوىالبيض520446199647
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالتامري520447113915
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجصباحالتائب520448152305
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9
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شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزالتائب52044984818
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجنوالالتائب520450152114
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالتايس520451143183
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالتباع520452177189
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةالتجاني520453189606
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجفاتنالتحفي520454190608
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالترابي52045555653
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوججوادالتعقيلي520456224513
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالتغماني52045711155
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالتقليدي52045812542
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةالتمدلي52045937135
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينالتهامي52046021985
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9
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شيشاوة: إقليممزدوجمريمالتهاني52046138785
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدالتهاهما52046262193
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالتهربيزة520463116047
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالتوامة520464147955
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالتوفيق52046523283
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجالهامالتوفيق52046682863
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالتومي52046753836
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجفؤادالتومي520468109433
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجمونيةالتومي520469143196
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالتويجر520470107109
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالتويجر52047120248
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةالتيكادل52047221270
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10
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شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالجامعي520473170501
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجسناءالجبري52047436011
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدالجبلي520475206468
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالجعفاري52047661345
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجحميدالجفري520477109403
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقالجكاني520478222577
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجلمياءالجالب52047930365
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالجليلي520480176863
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجنورةالجمل520481190236
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالفتاح عبدالجنايني52048261455
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجقمرالجنوري52048384294
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيالجوهر520484128296
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11
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شيشاوة: إقليممزدوجالركراكيالجوهري520485131309
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالجوهري52048649896
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالجوهري52048753993
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجنصيرةالجوهري520488184346
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوججهانالجويج520489195319
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالجيراري520490101936
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالجيل520491132987
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالحاتمي52049221546
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالدين عزالحادي52049371805
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالحاري52049420169
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةالحافة520495141326
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالحافضي52049634087
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11
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شيشاوة: إقليممزدوجسميةالحاكمي52049788486
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحاكمي520498123038
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالحامدي520499171880
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالحاني520500100088
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالقادرالحانين52050157877
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالحايل520502165310
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجنورةالحبشي52050381206
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرالحبيشي52050443895
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجالمطلب عبدالحجام520505146066
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحكيمالحجبي520506185339
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجدنياالحداد520507187959
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالحداد52050898379
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12
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شيشاوة: إقليممزدوجهشامالحداوي520509135045
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالحرات520510180560
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالحراق52051180613
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالحرشي52051290443
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجسميةالحرفاوي52051371636
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجعيسىالحريري520514146209
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالحزاب52051544258
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجالبقاليالحسنية520516123557
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالحسوني520517204849
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجناصرالحسين52051860526
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحضري520519171072
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجنورةالحضري520520198786
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

Page 257/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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شيشاوة: إقليممزدوججوادالحطاب520521111609
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالحطابي52052273021
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالفتاحالحفيان52052386668
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالحفيظي520524195545
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالحقيقي520525185196
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالحكوشي52052632937
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحلقاوي52052743818
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوججمالالحلوقي520528131444
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةالحلوي520529104841
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجطارقالحلوي520530225303
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالحمامصي520531109900
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجحفصةالحمداني52053269285
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحمدوي52053313094
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجكمالالحمراوي520534177618
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعاليالحمري520535150402
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالحمري52053684397
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجوصالالحمريطي52053765178
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالحمزاوي520538105989
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجكلتومةالحمزاوي520539205865
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالحموني520540113482
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالحميدي52054138246
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالحو52054260902
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجانسالحوس52054380082
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالحومات52054498585
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14
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شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالحوميدي52054596506
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالحويدك52054683788
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالحيان520547151541
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةالحيان52054884379
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالحيان520549110851
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالحيان52055043888
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالحيان520551101312
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحيان52055210188
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحيان520553168406
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحياني520554199485
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجفاطنةالحيتوتي52055588433
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالحيحي520556129595
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
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شيشاوة: إقليممزدوجالهادي محمدالحيدودي52055739184
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالحيدوكي520558209017
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهالحيدوكي520559180055
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوججميلةالحيمر52056080401
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالحيمر52056122390
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالوهابالحيمر52056251439
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالحيمر520563119024
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالخازوم520564120569
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالخاطب520565148449
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيالخال520566229421
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالمختارالخال52056783607
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرالخال52056883195
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15
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شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدالخالد52056951247
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالخالدي52057010880
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجفرحالخالص520571115132
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالخالفي52057281140
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالسعيدالخاوش520573206595
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالخبير52057485415
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالخديم520575131438
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالحبيبالخراص520576220130
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجزكيةالخرواع52057771797
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجمينةالخرواع52057837107
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجإيمانالخريصي52057974378
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالخضار520580144952
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15
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شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالخضار520581145421
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالخضير520582111520
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالخضير520583173843
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالخضير52058499392
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالخطابي520585128186
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجربيعةالخطاري52058697981
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىالخظير52058791070
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالخالدي520588110476
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالخالدي52058998510
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالخلداوي520590207345
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةالخلفي52059161548
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديالخلوة520592215748
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16
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شيشاوة: إقليممزدوجاميمةالخلوفي520593106739
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالخلوفي520594172904
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجامالالخلوقي520595179609
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالخليفي520596107373
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالخنيفري520597192544
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجبوشرةالخوات520598133388
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالخودي520599150264
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالخوير520600135724
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمالخياض520601221142
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرالخياط520602104615
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهالخيلي52060364367
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجرضىالدادسي520604207035
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

Page 264/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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شيشاوة: إقليممزدوجإلهامالداودي520605183393
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالداودي520606111083
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجرضىالداودي520607188396
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالداودي520608124114
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالعالي عبدالداون52060942352
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالوهاب عبدالدباشق520610154624
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجوائلالدجيلي52061173064
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالدحاني52061247783
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالدحاني520613104763
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالبشير محمدالدحاني520614124688
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالدحجاني52061570356
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالدحماني52061642368
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17
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شيشاوة: إقليممزدوجزينبالدحماني52061768270
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالدحوس52061847998
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالدراع52061958102
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالدراوي520620128188
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجنهىالدربشي520621151773
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالدرداري520622102306
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالدرعي520623122882
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالدشري520624118477
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجسعدالدعنوني52062556876
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجسميةالدليلي520626191391
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالدمينكو520627224563
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوججمالالدنكور52062857156
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18
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شيشاوة: إقليممزدوجناديةالدهابي52062956961
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالدهبي52063092335
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوججوادالدهوب520631204312
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالدومي520632125969
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالدويني520633161593
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجالعاطي عبدالديان520634191605
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالدياني520635198504
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهالدياني52063689706
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالدياني520637214315
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالدياني52063890391
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالديب520639203149
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالديه520640139133
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالدييا520641203924
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرالذهيبة52064280378
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجالنبي عبدالراب520643143539
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالرابحي52064445931
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاالرابحي520645137429
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجمرادالراجع520646103432
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيالراجي520647103047
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوججميلةالراجي520648125759
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالراجي520649221995
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالراجي520650158585
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالراحل52065178906
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالراحلي520652175097
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكبيرالراحلي520653155296
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةالراحلي52065467392
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالراحلي520655209375
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجربيعةالراشدي520656181699
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجمعادالراشدي52065774590
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالراشدي52065861397
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالراشيدي520659124257
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجنضيرةالراشيدي52066064214
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالراضي520661113176
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةالرافعي520662232357
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالرافعي520663222485
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةالرامي520664195087
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدالرامي52066544808
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدالرامي52066660329
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجفؤادالرامي520667111799
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجلمياءالرامي520668205933
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالرامي52066970282
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالرايس520670216317
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدالرايس520671204951
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالرايس52067280300
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالرباح52067374897
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجامينالرحالي520674120043
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجربيعةالرحالي520675103943
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةالرحالي52067617737
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالرحموني520677141882
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجالجبار عبدالرحى520678192794
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةالرحيلي520679215301
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةالرحيمي52068090074
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالرخيسي52068111606
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالردحي52068255329
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالرزوقي52068332905
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالرزيقي520684210889
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجكريمالرزيكي520685148246
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفالرشيدي520686175358
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدالرشيق52068726273
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالرشيقي52068874589
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالرضى52068960245
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالرطابي520690197945
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالرغوني520691115464
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالرغوني52069263984
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالرفاعي520693157676
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجنورةالرفيعي52069438616
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالوافيالرقشي520695185458
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجالزاكيالركبة52069655623
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجحياةالرموني520697198485
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالرميقي52069843709
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالروادحة520699227040
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجالمطلب عبدالروام520700107270
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالروام520701212613
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالروشي520702211803
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالروصافي520703149494
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجامجيدالروكة520704240059
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالري520705117250
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالريحاني520706152299
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالزاعم520707179433
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالزاكي52070881993
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالزاكي52070981798
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجالكامل عبدالزاهري52071073478
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالزاهي52071192061
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحكيمالزاهيري52071291962
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةالزاوي520713189162
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالزاوي520714138072
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةالزاوية520715111355
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجفاتحةالزايدي52071669413
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالزبير520717151913
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالزخنوي52071852506
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالزخيري520719203040
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجغيتةالزرايدي52072062130
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجمنىالزرايدي520721176723
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجنجوىالزرايدي52072276013
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالزرع52072349585
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالزركاني520724127881
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالزركي520725157485
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوججهادالزروالي520726152333
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالزروالي52072740921
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدالزروالي52072826846
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالزروالي52072980546
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالزريكة520730151418
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالزعراوي520731134516
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالزعيم52073227844
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالزكاوي52073315351
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالزكنوني520734110892
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالزلزولي520735176131
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةالزلزولي52073636728
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالزنبي520737163727
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالزنزون520738224499
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالسالم عبدالزهراوي520739198675
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالعالي عبدالزهري520740110413
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالمحجوبالزهيري52074194505
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجاشرفالزوالتي52074270858
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالزيات52074395149
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالزيات520744103624
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالزيات520745147600
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجالبشيرالزيامي520746176585
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالزيتوني52074738645
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجراويةالزيتوني52074898492
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالزيتوني52074950879
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالزيتوني52075098403
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالزيتوني52075160042
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالزيتوني520752185462
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالزيداني52075387723
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةالزيدي52075497243
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالزين520755154743
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجخالدباري الزين520756108112
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالساخي52075756835
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالساخي520758164144
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجالمحجوبالساط52075912963
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالساقري52076010666
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةالساقي520761184562
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنالساقي52076279990
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجنوالالساقي520763184391
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالساكت520764178182
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدالساهل52076565039
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالسائح520766229962
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالسباعي520767117009
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالسباعي52076854105
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالسباعي520769113929
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالسباعي520770194089
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالستوري520771237913
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدالسحباني520772231201
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجنوالالسدرة52077333161
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالسراج520774138124
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجسناءالسرادي520775221808
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجبوجمعةالسعداني52077647541
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالسعداني52077750226
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجسوكينةالسعدوني52077891578
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجزايدالسعدي52077986916
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجهناءالسعدي520780152758
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجالمولى عبدالسعيد520781100554
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالسعيدي52078227898
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجزهورالسعيدي52078345688
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجامين محمدالسغيلفي520784145118
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالسفار52078533622
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالسفولي520786146315
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجشروقالسقلي520787236358
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالسكوتة520788176562
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالسكوري52078993386
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجنجمةالسالمي520790144457
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجبسمةالسلماوي52079114791
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجامينةالسماللي520792178918
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالسميع عبدالسماللي520793162147
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالعالي عبدالسماللي520794120420
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجعيسىالسماللي520795152200
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجثوريةالسميري520796120426
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدالسهلي520797123179
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالعاطي عبدالسوسي52079877937
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةالسويدي520799121900
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالسويدين520800141989
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدالسويسي520801138346
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوججوادالسيدي52080218178
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالشاب520803186074
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالشاديلي52080474749
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالشافي520805102984
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالشامخ520806161883
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالشانع520807121071
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجطارقالشاهد520808187320
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالشاوش52080936712
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالشاوي52081022851
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجطارقالشباني52081188772
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجايمانالشتوكي520812104200
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالشتوكي520813162575
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوججمالالشتوي520814119232
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالردادالشتيوي520815137928
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالشثوكي520816106077
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالشجعي520817146040
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقالشدادي52081864610
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهالشدادي52081955368
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالشديد520820223087
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالشراشي520821206481
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالشرامو520822188019
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةالشرفاوي52082385142
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالشرفاوي520824132723
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجالدين عزالشرفاوي52082521459
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالشرقاوي52082612201
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجحوريةالشرقاوي52082730379
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالشرقاوي52082871843
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجرقيةالشرقاوي52082956468
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجصليحةالشرقاوي52083027275
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجامالالشرقي520831191050
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجمنيرالشرقي52083299501
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالشريفي52083395753
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالشطبي52083478497
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالشطيبي52083577334
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجدنياالشعبي52083693013
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجمباركالشعراوي520837219376
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشعيبي520838205582
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالشعيبي520839164279
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالشقروي520840188330
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالشكدالي52084164075
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشكر520842173089
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجامينالشكراني52084314297
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشماخي52084465109
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقالشناني520845126535
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجهندالشنفوري52084656977
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالشهباوي520847124036
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالشهواني520848195156
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجسارةالشواي520849186388
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالشوقفي52085038748
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةالشوقي52085162861
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجسلوىالشوكة52085263655
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشيكر52085393503
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالشيني52085415590
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجفتحيالصاغ52085543180
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدالصافي520856184079
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجابوبكرالصالحي520857225345
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالصالحي520858205926
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجالحميد عبدالصالحي520859175473
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجكنزةالصالحي52086092538
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالصالحي520861180638
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالصباحي52086263219
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالصبار520863135523
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقالصبر520864238388
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجارقيةالصبري52086559263
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالصبري52086632532
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالفتاح عبدالصبهانى520867129215
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالعزوزيةالصبيحي52086865636
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

Page 286/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالصبيحي52086986240
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالصدقاوي52087034533
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالصديقي520871213136
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالصديقي520872192209
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالصغراوي52087396343
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالصغير520874124152
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجاشراقالصفريوي52087571914
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدالصليح52087655300
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجاحسانالصمدي52087733538
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالصنفي52087853950
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالصنهاجي520879187043
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىالصنهاجي520880116054
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدالصوابي520881181607
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالصوفري52088244629
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالصولي520883117176
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالضاوي520884120118
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالضاوي520885163476
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجعباسالضاوي52088683254
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالضبيع520887157164
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالضريف520888157198
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجالهادي عبدالضو520889179851
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالطاحوني52089014579
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدالطالب520891172631
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالطالب52089280394
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالطالبي520893139226
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالطالبي52089417867
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىالطالبي52089593761
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالطالبي520896160991
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجماجدةالطالبي52089764120
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوججوادالطاهري52089826338
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوججوادالطاهري520899130544
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدالطاهري52090092234
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدالطاهري520901125841
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالطاهري52090261667
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالطاهري52090310723
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالطاهري52090477624
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالطرحات520905135891
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجعيمادالطلحي520906115627
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدالطوسي520907103616
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجفخرالدينالطوسي520908103655
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةالطوكي52090999569
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالطوكي520910229805
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالطويل520911110577
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجعتيقالطويل520912212672
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالطويل520913125309
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالطويل520914126117
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالطيب52091529236
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالطيب52091673361
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

Page 290/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالطيب52091738241
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالعابد52091876896
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةالعابد520919165096
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجفرحالعابد52092027654
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالعابد520921222879
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالعابد52092262151
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجبوشعيبالعابدي520923204351
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجكبيرةالعابدي52092462608
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعادلي52092553932
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعاطفي520926162251
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالعالم52092712440
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجحياةالعامري52092880485
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالعامري52092964455
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالعاملي520930109593
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعاندي520931188128
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجالكبير عبدالعبادي520932167603
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعباسي52093362415
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالعباسي520934163484
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعباش520935201483
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةالعبدي520936151945
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدالعبدي520937162776
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعبريدي52093828216
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالعبوبي52093926519
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجامباركالعتران52094050754
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالعثماني520941220233
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجخليدالعثماني520942130240
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةالعجاج520943141649
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالعجيلي52094428352
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةالعدراري52094590223
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالعدسي520946185893
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالعرابي520947199659
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالغني عبدالعراف520948224846
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوججمالالعربي520949125434
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالعرج520950194546
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالعرج520951159174
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوججمالالعرفاوي52095260396
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعرفاوي520953136019
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالعزابي520954124469
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالعزاوي52095595801
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنالعزاوي520956185403
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعزاوي520957141714
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعزالني520958136449
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالعزوزي520959209932
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوججهانالعزوزي520960175214
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالعزيز52096145655
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجهندالعزيزي52096285089
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالعسال52096325827
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالمدانيالعساوي520964115328
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالعسراوي520965211184
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالعسري52096697322
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدالعسري520967118738
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدالعسري520968119244
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالعسري52096939219
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالعسري52097057290
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةالعسل520971124815
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينالعسلي520972117631
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالعسلي52097323662
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصادقالعسلي52097425755
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالعسيري520975185385
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجثوريةالعشاري52097677192
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجنوالالعصامي520977139908
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالعصامي520978104451
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالعضلي520979113955
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجنبيلالعضلي52098061989
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالعطاري520981223521
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجنبيلالعطلي520982103737
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالعظيمي520983221328
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدالعاللي520984138288
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالعالم520985177440
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالعالمي520986152133
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةالعالوي52098786609
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالعالوي520988100477
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقالعالوي52098997923
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعالوي52099098547
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجورضيةالعالوي52099186227
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالعلفي52099225156
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعلمي520993139224
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعلواني520994160353
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالعلولي52099544822
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةالعلوي52099667775
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجسناءالعلوي520997214909
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالعلوي520998202029
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

520999176674
 العلوي

االسماعيلي
شيشاوة: إقليممزدوجمحمد

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

52100065555
 العلوي

المترجي
شيشاوة: إقليممزدوجشيماء

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالعلياني521001134055
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالعماري521002157173
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالعماري52100321478
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالعماري521004115194
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالعماش52100562824
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعمام521006143768
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجالهامالعمراني521007151809
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالعمراني521008190902
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالعمراني521009191484
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالعمراني521010138108
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعمراني521011167690
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجوسيلةالعمراني521012108683
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجهدىالعمراوي521013213758
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالعمري52101480203
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجحسنيةالعمري521015169777
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجالصادق عبدالعمري521016185722
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةالعمري521017108408
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمينةالعمري521018231752
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدالعميري52101990568
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالعميري52102092551
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجإيمانالعناني52102195087
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعناني52102297295
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالعواد521023212956
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالعواد521024160879
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةالعوام521025162779
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالعوامي521026213044
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدالعوامي521027190095
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالعود521028138420
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالعور521029122816
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجسميرالعوفي521030154964
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعياشي521031167451
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجانتصارالعياطى52103253917
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجادريسالعيساوي521033182504
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعيساوي52103495735
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالعيسي521035123681
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالعيسي521036183641
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالعيش52103792059
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعيش52103873059
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزالعيوني521039150262
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالغازي521040103977
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالغازي52104192651
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجمباركالغازي521042176021
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةالغازي52104334024
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجصفيةالغاشي521044155121
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالفتاح عبدالغالي521045144015
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالغبار52104664330
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجادريسالغبيشي52104749321
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةالغداني521048183803
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2
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شيشاوة: إقليممزدوجكنزةالغرار521049105674
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجثرياالغرباوي52105074508
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالغربي521051189934
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالغزالي521052212377
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجسوميةالغزالي521053117830
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالغزالني52105457439
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالغزلي52105533800
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجودادالغزواني521056200727
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالغساني52105726817
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالغفيري521058170739
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالغلمي52105944249
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالغموري52106065104
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالغموري52106164000
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالغموري52106263893
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاالغويدمي52106319716
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالغياتي52106431230
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدالفاتحي52106581462
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالفارس521066152005
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالفارس521067151832
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفالفارسي52106890240
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجإدريس مواليالفارسي521069130044
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالفاسي521070159164
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالفاضل52107144071
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدالفاضلي521072111726
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3
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شيشاوة: إقليممزدوجاسمهانالفاطمي521073167990
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجبشيرالفاطمي52107496622
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالفاطمي52107585052
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجورديةالفايز52107682147
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالفائز521077206602
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجماريةالفائزي521078212070
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنالفحيلي521079120790
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالفخار521080179496
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالفراق52108165163
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدالفرجي52108210512
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجكريمالفرماغي521083142157
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالفضي52108495671
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4
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شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالفضيل521085108675
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالفضيلي521086142788
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالفضيلي52108784158
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدالفطواكي52108845734
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجماجدةالفطيمي52108961544
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالفعفع521090234586
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوججوادالفقير521091150761
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالفقيلي521092115640
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجكريمالفلوس52109338723
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجفيصلالفهيم521094115711
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالفواكهي52109543339
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالفوال521096237107
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4
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شيشاوة: إقليممزدوجسميةالفولي521097221767
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالفولي521098221716
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوججمالالفيجل52109914606
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالقادري521100102868
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالمجيد عبدالقادري521101156319
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجرابحةالقادمي521102138623
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجطارقالقاديري521103204650
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجموحسينالقاسح52110450198
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالقاسح521105219117
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالقاضي521106107539
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالقبلي521107170687
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدالقبوري52110874537
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
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شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالقبي521109152683
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالقبي521110179237
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالقبيط52111143751
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالقتاري52111254535
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالقدوري521113165909
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجيسرىالقدوري52111432028
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالقرشي521115107829
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالقرقوري521116117398
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالقسية521117211021
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمباركةالقش52111861862
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالقصير521119149769
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعاطيالقطبي52112037727
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالقطيبي52112170000
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالقنزة52112235453
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجبوشعيبالقنطاري521123162955
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالقنطرة521124187076
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالقنوفي52112531131
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالقهوي521126194871
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجصباحالقيرع52112740933
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالكابوس52112828942
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالكادة521129199044
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالكاديري521130164174
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجسعدالكارح521131232956
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالكارح52113222674
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6
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شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالكاريد521133200173
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالكاسمي521134190360
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةالكاسمي52113557649
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالكامل521136145932
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالكاميلي521137145667
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالمطلب عبدالكاميلي521138196076
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالكائد52113927657
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالكتام521140132062
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدالكحيلي521141182429
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالكداوني521142148540
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجغيثةالكدميوي521143134499
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجزهرةالكرارى521144224061
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7
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شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالكراري52114568878
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسارةالكراعي52114684358
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالكرجوم521147142981
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالكرديان521148130751
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدالكرزابي521149198714
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالكرفيتي52115068774
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجمريةالكرواني52115121320
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالكروشي521152137676
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالكرومي52115372195
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالكرويز52115430408
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالكريبي521155189422
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدالكريوبي521156212314
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7
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شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالكطابي521157108667
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالكطابي52115895855
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالكطابي52115948139
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجربابالكعبة521160206550
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالكعبة521161224081
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىالكعراطي52116283013
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجهناءالكغاط52116366546
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجآمالالكفاحي521164157392
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالكموسي52116584276
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالكميت52116626381
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجهللا فتحالكنفري521167167080
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالكوراري521168175946
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8
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شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالكورداني52116935597
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالكوضي521170127146
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةالكوفي521171152354
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالغفور عبدالكوليتي521172215569
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجياسرالكون52117353335
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالكيال52117494660
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالكيري52117575985
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجشفيةالكيكري521176153225
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجادريسالالزم52117791798
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجعتماناللجائي52117839227
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريماللوحي52117989575
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجحسناللوز521180163677
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

Page 312/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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شيشاوة: إقليممزدوجحميداللوزي521181172134
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالماردي52118232393
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعواطفالمازيني521183145660
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالماضي52118462955
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجامينةالماطي521185121147
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدالمانيعي521186205833
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدالمانيعي521187122800
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجطارقالماوي52118831087
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالمتنبه521189112036
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىالمتوكل52119076458
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديالمتوكل521191189861
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجبوستةالمتوكل521192235364
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9
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شيشاوة: إقليممزدوجحميدالمتوكل521193230506
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالمتوكل521194155660
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرالمتوكل52119515894
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالمجاهد521196234627
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالهامالمجدوب52119725781
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالمحب52119870526
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالمحفوظي52119968849
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالمخنتر521200182207
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالمدهوني521201185517
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالمرابطي521202111699
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزالمرابطي52120345192
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديالمراوحي521204141089
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10
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شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاالمراوحي521205141335
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوججميلةالمربوح521206202881
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالمربوح521207190336
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالمربوح521208190317
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجهجرالمرتولي52120979121
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالفتاح عبدالمرخاتي521210163891
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالمرزاق52121169473
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالمرزوقي52121230725
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالزهيرالمرسلي521213125313
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالمروازي521214157172
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالمروازي521215164691
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالمريوي52121659167
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10
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شيشاوة: إقليممزدوجعادلالمزغيجي521217182089
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمزكيطي521218170646
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالمزواري521219143907
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدالمزواري521220165232
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالمزواري52122131756
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجأسامةالمساوي52122284915
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمسري52122315303
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمسري52122484697
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالمسعودي521225140203
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالمسعودي52122683007
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمادالمسعودي521227143094
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجحوريةالمسكي521228161810
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمسكين521229163130
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجحفصةالمسلى52123097617
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجعتيقةالمسناوي521231168378
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمروانالمسناوي52123230395
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالمشاري52123398586
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالمشطاج521234111668
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالمشيشي521235188644
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالمشيك521236227788
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالمطراني521237114984
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالمطرق521238121552
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالمعباس52123947818
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالمعتصم521240161616
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1
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شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالمعتصم521241104337
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجسليمةالمعدودي52124235586
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالمعروفي521243236633
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالمعزوزي521244232575
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجكلثومالمعطاوي521245197920
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالهادي عبدالمعطصيم52124613847
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالمعطي52124721522
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجصباحالمعلوم521248115829
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالمعيني52124965749
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجنجيبالمعيني521250193814
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجسناءالمغا52125159413
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالمغاري52125289029
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2
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شيشاوة: إقليممزدوجكمالالمقاوس521253108736
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالمقدمي52125432201
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدالمقدمي521255234564
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىالمكاوي521256158628
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالمكرمل52125733924
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجعفراءالمكرود521258195818
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالغاني عبدالمكي521259104495
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالمكي52126025642
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدالملوكي521261139882
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالملوكي521262127701
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالملوي52126396739
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةالمناضل52126461253
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3
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شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالمناني521265164391
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالمناوي52126614044
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالمنجي52126798703
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالمنديلي521268188193
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالمنشرح52126929303
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجاكرامالمنصوري52127064599
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينالمنصوري521271238063
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةالمنصوري521272120168
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجصفاءالمنصوري52127339986
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهالمنصوري52127449887
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالمنصوري521275123400
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالمنصوري52127667850
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالمحجوبالمنغنيزي52127796670
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجامين محمدالمنهيج52127852735
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالمنوني521279157259
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالمهداوي521280104700
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجدنياالمهداوي52128117851
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةالمهروج521282167661
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالحافظالمودن52128388002
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيالمودن521284111852
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالمودن521285100094
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالمودن521286109890
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزالمودن521287129266
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالمودن521288202348
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4
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شيشاوة: إقليممزدوجكمالالمودن521289138483
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالمودن52129095499
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجلمياءالمودني52129185255
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمورد521292158589
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالموساوي52129375008
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعاليالموساوي521294142992
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالموساوي521295183813
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالموسني521296148866
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالموقا52129728136
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالموكن521298158353
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالمومن521299106920
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالغني عبدالميساوي521300170784
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4
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شيشاوة: إقليممزدوجهدىالميلودي521301163879
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجحريةالميلوعي52130278419
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالناجم52130376782
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالناجم521304176930
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحكيمالناجمي521305234363
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالناجي521306205859
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالناشطي521307119800
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجفيصلالناشطي521308125973
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالناشطي521309126553
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجسناءالناصحي52131063822
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنالناصري52131158344
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوججيهانالناصري52131225194
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5
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شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدالناصري521313109886
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدالناصري52131462743
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقالناصري521315165328
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالناصري521316162202
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالناصري521317126580
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالناصري521318166253
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالناضر521319233627
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجرضىالناضري521320100756
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالناني52132128468
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالناوي52132263783
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمنىالنباك521323161930
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالنباكي52132427154
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6
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شيشاوة: إقليممزدوجايوبالنجار52132526312
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالنجار521326114038
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالنجار521327131359
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنجاي521328157213
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنجيز52132987238
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنحلي521330196814
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالنحيلة52133136454
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجاالله عبدالنحيلي521332169039
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجادريسالنخلي52133335117
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجهدىالنسافي521334213222
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجغيثةالنسيك52133546545
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالنسيوي521336139252
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6
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شيشاوة: إقليممزدوجسهامالنسيوي521337125880
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالنصيري521338113942
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجسناءالنعومي52133919939
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدالنعومي52134026838
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالنعيمي52134192611
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالنعيمي52134260465
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجمنيةالنفراوي521343232303
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالنقالوي521344105862
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةالنميري52134587499
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالنميري52134686568
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالنميلي521347145868
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالنهى521348233493
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7
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شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدالنواري52134942098
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجإكرامالنوحي521350143629
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالحفيظ عبدالنوري521351154923
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنومس52135256015
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالنويضرات52135342524
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنويعرة521354162892
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجنورةالنويني52135597457
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالهاتف521356117552
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالهاروش521357162634
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالهاشمي521358111425
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجوردةالهاشمي521359165881
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالهامل52136056585
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7
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شيشاوة: إقليممزدوجسميرالهبوجي521361131772
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالهجهوجي52136247652
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالهداجي521363160651
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمعادالهداجي521364149498
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىالهدوني521365161344
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالهردي52136627726
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالهرسي52136769105
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجدنياالهركال52136885886
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجكريمالهرواش521369219779
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمونيةالهروس521370204104
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرالهروم521371144734
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجودادالهروم52137294232
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8
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شيشاوة: إقليممزدوجسهامالهريبة52137337242
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدالهريم521374217470
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينالهزام521375218229
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالهسوف52137652218
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالهطار521377115630
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالهاللي521378215530
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمريةالهمايم521379221042
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالهمزي521380200958
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالهمزي52138160735
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالهمزي521382164031
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيالهواري52138376438
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةالهواري52138427067
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9
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شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالهواري521385121241
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالهواري52138615302
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدالهوالي521387113224
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورالهيوي52138810753
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالواثق521389211744
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالواسي521390166658
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالواصيف521391110551
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجليلةالواضيح521392193210
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورالواطي521393209072
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالواعر521394167462
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالوافي52139580578
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجايمانالوالد521396235879
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9
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شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالوالد52139749285
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالوالد52139850146
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمودالحاجي الوالي521399167607
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجإلهامالوحدي52140039396
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجامنةالوحماني521401213374
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالحليم عبدالوحماني521402121993
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجاالمين محمدالوحماني521403180896
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالوحيدي52140410106
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالورداوي521405167468
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالوردي521406169511
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوججيهانالورديغي52140743017
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزالوزيري52140811219
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالوشامة52140960258
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالوضعي521410169656
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالوطن52141195006
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدالوطن521412162586
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعليالوظيفي521413145000
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدالوفى52141446609
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالوكيلي521415229543
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعليالوليد521416122945
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالوليدة521417118268
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالكبير عبدالوهابي52141883525
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدالوهمي521419133270
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالويزة52142056553
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجسميرالياسني521421125315
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالياسني521422191974
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصدقالياسيني52142394193
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجدنيااليافعي52142484944
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداليزيدي521425127799
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجفضمةاليعقوبي521426171790
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاليعقوبي521427176645
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبداليوسفي52142836282
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجياسيناليوناني521429195375
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةامادي521430170203
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدامان521431178895
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةامبال521432159372
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةامتاق52143311841
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدامتدي521434193245
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجليلىامجاهد52143579480
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانأمجوض521436213263
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدامحولن52143752966
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمامدجار521438200120
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدامدجار521439125242
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدامدياز52144084735
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىأمدياز52144167953
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيامراي521442169388
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجايمانامراي521443130071
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوججيهانامراي521444129875
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىامرزاك52144541037
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجالحفيض عبدأمري52144625495
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينامرير521447202834
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدامزال521448141243
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجسلوىامزان521449169536
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةامزدوي521450204878
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلامزلي521451168336
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجمريمامزوار521452231308
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدامزوز521453121339
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةامزيل521454118796
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاامزيل52145577412
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأمزيل521456164161
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمعادإمزيلن521457111822
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجياسمينامزيلي52145831347
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجحنانإمزيلي521459219699
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهامزيي521460123647
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدامسعود521461141319
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمادامسكوك52146258738
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجهشامامسنى521463211949
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجعليأمشتال521464160650
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدإمشض52146529364
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجخالدامصدر521466170991
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاامعاين521467125065
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجحسنإمعذيزن52146824152
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالجليلامعرس52146941339
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدامغار521470170001
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجياسينامغار521471201330
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمأمغار521472145568
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديأمغار521473225872
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأمغار521474125641
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأمغار521475159012
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأمغار521476136882
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةامكرود52147771503
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدامكون52147872207
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأمكون521479232277
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجبلقاسمأمكين521480152416
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالحفيظ عبدامالل521481138066
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجأنسأملول52148236584
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجحسنامنار52148368708
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةأمنحاج52148451138
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجحجيبةامنهور521485119212
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجحنانامنوز521486213749
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجخالدامني52148780895
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءامهيدري52148862829
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةامهيضرة52148947439
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةامونن521490169472
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاميح52149185941
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبداميح52149258172
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدأنتيف521493217284
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدانجار52149447309
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأنجار52149532816
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءانزدام521496153902
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةانزيم521497130541
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجسناءأنزيم521498126847
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجهندانصيص52149948763
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجحنانانضام521500125258
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجأشرفأنطام521501197524
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجياسينانظام52150280455
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةانعينيعة521503148640
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجالطيف عبدانفلوس521504152150
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدانفلوس52150511533
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجاكرامانكيدي52150663792
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجخولةانوار521507112510
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمانوار52150832945
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدانيفي521509220604
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجأهبال مريمأهبال52151089020
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجهدىالمصلح اهل52151196679
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاهمو521512147473
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداهني521513141782
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجحسناوالحاج52151460165
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاوبخزي52151514472
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوججواداوبال521516113971
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15
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شيشاوة: إقليممزدوجعمراوبال521517227524
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدأوبال52151876002
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةأوبال521519126333
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانعلي اوبال52152034813
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجخالدأوبلعيد52152119598
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجسارةأوبيهي52152239163
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدأوتيالت521523158799
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاوحكيم52152499080
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةاوحمو521525161496
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزاوحموش521526174501
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةأوراعي521527131554
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجامباركأورحو521528147953
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16
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شيشاوة: إقليممزدوججمالأورير52152984679
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلأوزال521530190674
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةأوزال52153195362
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةأوزالن521532140747
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبداوزدان521533180729
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجنسيمةاوزيد52153413193
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحأوزيو52153531422
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةاوسار52153666090
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرأوسحاق521537133017
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداوسوس52153875200
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجعماداوسيد52153951548
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةأوطيب52154096016
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

Page 342/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماوعراق52154154103
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجحسنأوعي521542173839
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبداوفسا521543228171
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماوفوتا52154485062
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداوفوتا52154585786
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةأوقاسي521546160046
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجحميدأوكتيل521547118706
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجعثماناوكيلي52154845715
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجثوريةبورية اوالد521549231250
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلاوالئك521550206109
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماولجر521551204795
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأولحاج521552128410
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17
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شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةاولحسن521553100093
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداولعريف521554171977
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأولمين52155530993
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبداومبارك521556139051
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجعمراومحمد52155760357
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجحناناومسعود52155873661
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجعادلاومنصور521559205497
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجحسناونسة52156078019
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداونسة52156178291
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةاوهرو521562127395
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءاووك52156392100
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماويحي52156484271
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمد سيايبي52156566321
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلشوi ايت521566190380
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةابانكو ايت521567118889
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدابراهيم ايت52156842477
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفابراهيم ايت52156917623
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفيابراهيم ايت521570121016
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدابراهيم أيت521571145837
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامابرايم ايت52157275650
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجادريساحدوش ايت52157396701
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجامحمداحساين ايت521574141377
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاحساين ايت52157528589
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجخالداحمد ايت52157656352
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18
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شيشاوة: إقليممزدوجسعيداحمد ايت521577131473
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجسفياناحمد ايت521578125962
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلاحميد ايت52157966701
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداخديل ايت521580200547
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلادار أيت521581152864
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانادرى ايت521582144867
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجهشاماصبان أيت521583151567
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةاكادير أيت521584218250
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجاوسماءاالحيان ايت521585151849
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةالتهامي ايت52158638373
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالحاج ايت521587174392
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمالحاج أيت521588180180
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1
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521589162752
 الحاج ايت

حمو
شيشاوة: إقليممزدوجسعيد

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحاد أيت52159014077
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحسنيةالحسين ايت521591117205
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالحسين ايت521592211695
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالحمادي ايت521593203856
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالخليفت أيت521594184156
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالرامي ايت521595117815
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةالراوي ايت521596109987
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىالسايح ايت52159758181
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالشرع ايت52159859252
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجكمالالشريف ايت521599116660
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالشريف ايت521600162826
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1
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شيشاوة: إقليممزدوجحياةالطالب ايت52160163198
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدالطالب ايت52160265605
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالناصر عبدالطالب ايت521603189923
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالطالب ايت52160487390
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالطالب أيت521605175855
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالطالب أيت52160678674
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالهادي عبدالعرابي ايت521607172591
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالعزي ايت52160887757
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجودادالعسري ايت521609112913
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالعود ايت521610151388
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدالعياشي ايت521611163110
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالفتاح عبدالغضبان ايت521612157235
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2
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شيشاوة: إقليممزدوجزينبالفقير ايت521613206628
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجإبراهيمالفاللي أيت52161435122
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالقاضي ايت521615114660
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجفراحالقاضي ايت52161648639
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالقائد ايت52161779727
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجطاموالمحجوب ايت521618133493
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالمداني ايت521619219195
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالمداني أيت521620102091
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالمشروح ايت521621206529
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالمعطي ايت52162284755
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمودن ايت52162343454
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجخولةاليوب ايت52162494142
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3
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شيشاوة: إقليممزدوجالحسنامزيل أيت521625219661
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسنامزيل أيت521626219890
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانامغررو ايت521627211354
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةسعيد او ايت52162862603
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةاوبال ايت521629135281
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاوبال ايت52163042515
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداومعلي ايت521631210955
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجعمادايدار ايت52163217133
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسنايدار أيت521633198607
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزايدار أيت521634103059
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدإيدار أيت521635189058
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالصماد عبدباحمد ايت521636124561
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3
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شيشاوة: إقليممزدوجحسنباعدي ايت521637105719
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبحجوب ايت52163819970
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدبراهيم أيت521639130250
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوججمالبرايم أيت52164068978
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبرايم أيت52164168635
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزبركة ايت521642159075
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنبعال ايت521643148444
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدبعلى أيت521644106909
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبعود ايت521645212048
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجاسامةبقوش ايت521646225030
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالجبار عبدبالل أيت521647121367
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجنسيمةبلعربي ايت52164827651
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4
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شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءبلعيد ايت52164963731
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجعادلبلعيد ايت521650111708
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبلعيد ايت52165129459
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةبلقاضي ايت52165287351
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدأحمد بن أيت521653200281
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمريمهمو بن ايت521654103243
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالسالم عبدبنعلي ايت521655222279
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبنقدور ايت521656138438
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبها أيت521657171965
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبهي ايت521658147158
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوججوادبوالقايد ايت52165932505
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجحسنبوح ايت521660131094
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4
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شيشاوة: إقليممزدوجادريسبوحسين ايت52166171792
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوزيان أيت521662208115
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجخالدبوطالب أيت52166338220
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنبوعدي ايت521664109179
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىبولحسن ايت52166539606
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزتالت ايت52166649023
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجسناءتهامي ايت52166793871
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدتهرى ايت52166891371
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىتيزي ايت521669129804
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةحدو ايت521670173397
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمد حاحساين ايت521671224232
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنحما ايت521672117226
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحماد ايت521673121715
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجيونسحمو ايت52167462426
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدحمو أيت521675194769
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينحمو أيت521676222217
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجيونسداحمد ايت52167720591
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجنعمةزايد ايت521678152883
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجحسنيساقل أيت52167977218
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةسالم ايت521680172336
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانسعيد ايت521681113812
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدسعيد ايت521682165201
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجسناءسكار ايت521683167195
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفسليمان ايت52168471019
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

Page 354/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبهي سي ايت52168595289
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

521686218341
 سيدي ايت

مومن
شيشاوة: إقليممزدوجحسن

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجناديةصالح ايت521687180758
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنطاطا ايت52168859636
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالحليم عبد أيت521689193627
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

521690187402
 عبد آيت

الخالق
شيشاوة: إقليممزدوجأحمد

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

52169184436
 عبد ايت

الرحمان
شيشاوة: إقليممزدوجسكينة

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

521692108309
 عبد ايت

الرحمان
شيشاوة: إقليممزدوجالصادق عبد

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجحنانهللا عبد ايت52169380716
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنعبو ايت521694126451
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجصباحعدي أيت52169584909
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءعطا ايت521696133891
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدعال ايت52169779282
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجنديةعال ايت52169882662
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعال أيت52169966172
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىعالل ايت521700193737
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلعلي ايت521701163523
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينعلي ايت52170253003
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحسنعلي ايت521703143060
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةعلي ايت521704137135
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدعلي ايت52170527010
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدعلي ايت521706180383
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةعلي ايت521707202842
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحميدعلي أيت521708214331
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانعلي أيت521709184590
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

521710134332
 علي أيت

واكريم
شيشاوة: إقليممزدوجخولة

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمعمر ايت52171138302
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدعمر ايت521712125583
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجنوالعياد ايت521713125941
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجناديةعيسى ايت52171498873
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنعيسى أيت52171565718
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلغانم ايت521716177173
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدفاتح ايت521717121612
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحياةفارس ايت521718221714
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدفاسكا أيت52171973576
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجيونسفاسكا أيت52172074360
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالهادي عبدفراجي ايت52172144332
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدفرعون ايت521722129142
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدكروم أيت52172338754
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينكوريح ايت52172486962
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريملحسن ايت521725107090
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجهشاملحسن ايت521726209852
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرلحميدي ايت521727114115
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجنورالشكر ايت521728185812
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجخولةلعماري أيت521729197400
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءلمسافر ايت52173069154
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجحفصةلمسافر ايت521731216898
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدمالك ايت521732130542
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدمحمد ايت52173330836
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمحند ايت52173433824
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجالغفور عبدمرزوك ايت52173591310
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةمسعود ايت52173678749
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدملوك أيت521737179770
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةمنصور ايت521738201223
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدمنصور أيت521739161656
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزمنصور أيت521740220286
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجاوميمةمومن ايت521741127023
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةهمو ايت52174260830
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدهمو أيت521743136725
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىوحمان ايت521744157099
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمديحةيحيا ايت52174526125
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجخولةايتابا52174627082
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةايتمودة52174772034
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةايتوني521748170230
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايداود52174996453
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجالمستضرف ايتايوب521750188001
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدباباحمو52175140314
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجفريدبابص521752105479
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجحميدبابها521753158351
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجالهاشميباتي521754129572
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانباحيد521755163177
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبادو521756193925
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبارا52175792889
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجعليبارو521758149275
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفباروش52175920523
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدباسعيد521760199898
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجسناءباسالم52176159125
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدباسو52176259451
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجباسوباسيوي52176396945
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجفاتحةباعنيز521764169079
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالهاديباغاض52176535212
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرباكري521766141305
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةباكشو52176770392
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةباكشو521768138327
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجسوميةبالحرشة521769188759
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنبالحفيان521770160990
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةبالرايس521771237135
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبالكحيح521772155533
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدبالمودن52177362220
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجامالبالموس52177497486
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبامنصور521775106488
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلباميك521776101987
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجصفاءباهادي52177719631
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينباهري52177811767
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدباهي52177946762
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجايمانباوي52178063479
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالكبير عبدباي521781190732
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدباي521782164851
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبائز521783100509
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجالسالم عبدبايفو52178439375
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنباين52178525512
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةبايو521786165264
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةببي52178722100
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنبتاك521788128652
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجسارةبجاج52178982339
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجحميدبجديد521790154671
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبجديد521791173418
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجمينةبجران52179267713
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجاحمادبجنوين52179396273
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجرضابحتيش52179452174
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبحدوش52179597733
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةبحسي521796190531
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةبحمو521797117311
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينبحميد52179878485
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوججليلةبحيتر521799179813
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجعادلبخيبخي521800177774
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجالوهاب عبدبداز52180153334
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجالمختاربداني521802113738
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدبداوي521803192220
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىالدين بدر521804229520
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12
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شيشاوة: إقليممزدوجأميمةبدرالدين521805141648
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءبدري521806206774
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبرايس521807227665
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجذهيبةبربر52180814786
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىبربزي521809218555
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجمينةبرحمون521810180712
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجحافظبرديش521811130116
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبرضاش521812236381
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبرعيش52181381450
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبركا52181463638
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجزهيربركة521815111147
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجكوثربركة521816166873
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجأمالبركودان521817214921
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجأمينبرهيش52181887649
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجالغفور عبدبروك521819117476
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجزينببري52182075233
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجحنانبريرات521821156155
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدبريش52182221227
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجنجيببريش52182372163
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبريوي52182440381
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجياسينبزاو521825174647
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةبزيد521826110984
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجنسرينبزيزي52182771952
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجايمانبزيط521828139445
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبشار52182946509
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجعادلبشار521830130555
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجليلىبشار521831126324
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجمرادبشار521832179699
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبشرى52183333261
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىبشري521834122320
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءبشكر52183580715
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوججوادبصالح521836140794
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبصيصة52183771424
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينبضاج521838116041
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدبعبوشان52183989334
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجندىالتباري بعدان521840213782
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنبعلي521841183434
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجفاظمةبعلي521842102848
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجامينةبعناني521843168784
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجأيوببغوش52184456728
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبقاس52184584854
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبقدير521846202194
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجالصادق عبدبكار52184761506
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجفاضلبكار521848235341
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبكاش52184967258
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينبكاو521850198155
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامبكباشي521851163780
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجالدين جمالبكباك521852145172
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجهشامبكباك52185347277
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجيونسبكسان52185493337
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبكيك521855152194
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجالحاجةبنار بل521856173980
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجمديحةبال52185772979
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىبال52185818900
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجهندبال52185984811
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنانص بال521860165707
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجطارقبالوي52186144712
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجأّيوببلبل52186217424
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانبلحمري521863194838
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةبلحو521864114837
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمنيربلحويرية52186578830
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوججوادبلحيد521866100350
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةبلحيط521867164008
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجخالدبلخالفي52186861481
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةبلخاوينة521869181808
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبلخضر521870177707
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةبلدي521871193404
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوججوادبلعبار521872129694
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةبلعبد521873214393
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىبلعطار521874163773
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنبلعيد52187572627
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبلعيد52187668476
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15
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شيشاوة: إقليممزدوجحسنبلعيساوي521877127867
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالغنيبلعيساوي521878127611
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبلعيش52187967085
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدبلعيشى52188048916
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجالبشيربلغماس521881157788
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزبلفقير521882141728
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنبلفقيه521883230051
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجعمربلفقيه521884120471
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبلقاضي52188575578
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجالدين نوربلقاضي521886117791
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالمجيدبلقايد521887223571
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجزكيةبلكاس52188848794
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16
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شيشاوة: إقليممزدوجرجاءبلكسان521889209553
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجنظيرةبلكوط52189066103
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءبلماحي521891147650
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبلماحي52189285561
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةبلهاشمي521893156744
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبلوش521894209735
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجعمربلوش52189590722
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةبلوك52189620806
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبلوك521897194891
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدالبدوي بن52189872633
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنالدريوش بن52189974634
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالرازيق بن521900178117
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16
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شيشاوة: إقليممزدوجمريمالزاوية بن521901163287
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالشريف بن521902123418
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالشيخ بن521903218912
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجمرادالشيخ بن52190493190
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالصاع بن52190590914
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةالضاوية بن52190647493
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجفاتحةالضيف بن52190775927
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجالفتاح عبدالطالب بن521908117488
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالطاهر بن521909202534
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجكريمة اللةالعباس بن52191074114
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالعيساوي بن52191182712
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدالوراقي بن521912106492
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17
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شيشاوة: إقليممزدوجالعابدين زيناليزيد بن521913159972
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجسعاداليزيد بن52191485560
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءامغار بن52191522271
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةاوشن بن521916157072
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

521917211995
 بابا بن

الضريف
شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبد

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجيوبابالل بن52191871701
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىبوعزة بن52191951210
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدتاجر بن521920196761
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجبوشرىحمدان بن52192149004
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدخضرة بن521922222168
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقدحان بن52192359533
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفديب بن52192450836
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18
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شيشاوة: إقليممزدوجسكينةديدي بن521925143270
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةرحال بن521926120831
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجالغني عبدزيوان بن52192730674
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةزيوان بن521928120425
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدسيدي بن52192978643
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةطالب بن521930231883
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجاحالمعزوز بن521931213088
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجزينبعزي بن521932147786
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالمجيدعلو بن52193324325
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعلي بن521934223547
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجهشامقاسم بن52193552424
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءقاور بن52193648814
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18
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شيشاوة: إقليممزدوجاإلاله عبدقدور بن52193717380
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةكران بن52193850325
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةكران بن52193997032
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدكروم بن52194052721
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجابتساممنصور بن52194148770
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةموسى بن521942161480
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجعمرميس بن521943179102
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةوعى بن521944128624
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجنعمىبناروهان52194533220
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةبناصر52194623069
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجياسينبناضر521947146260
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبنالطاهر52194850067
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19
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شيشاوة: إقليممزدوجأسماءبناني521949207361
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجخولةبناي521950138729
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامبنبقال52195183396
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبنبال52195243340
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجفاتنبنبلة52195384596
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةبنبني521954145649
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدبنبني521955145495
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجبوشرىبنتابت521956154162
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجمنىبنتابت521957154518
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجياسينبنجد521958131003
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجنورةبنجعا521959166720
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجناديةبنجالل52196090877
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19
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شيشاوة: إقليممزدوجرقيةبنحاجي521961177761
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىبنحجيلة52196281753
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجليلىبنحسون521963133914
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبنحمادي521964152144
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبنحميدة521965162082
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجسوميةبنحيدة52196631755
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبنحيدة52196736479
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجسعادبنخلي521968192779
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدبنخلي52196969180
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجشاديةبندحان521970124255
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةبندوباج52197131645
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةبنرابحة521972202852
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20
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شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةبنرباع52197399938
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجمحسينبنرضوان521974163143
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدبنروكش52197510116
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجأيوببنزينون52197610714
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبنسايح52197734140
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبنسيدي52197814727
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبنشردة521979101140
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبنشليح52198079395
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجحسنبنضام521981110856
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبنعائشة52198255320
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجناديةبنعبدهللا52198351724
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءبنعروب52198497826
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21
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شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدبنعرينة52198531758
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىبنعالل521986177894
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبنعلي521987114114
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجحدوشعلي بنعمي52198861160
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدبنعياد521989191480
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجالبشيربنعيال521990119661
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينبنغانم521991193697
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةبنكرارة521992196960
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجالغني عبدبنكريران521993189954
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجإبراهيمبنلحسين52199464596
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجحنانبنهار52199564167
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبنهمو521996144808
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21
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شيشاوة: إقليممزدوجايوببنهنية521997118399
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجايمانبنور52199898116
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةبنياس521999111043
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبنيحيا522000118153
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزبنيفو52200163337
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجبدربهجاوي522002106638
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامبهجي522003158748
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبهريري522004236685
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةبهال52200567715
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنداود بهى522006135858
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجأمين محمدبهيج52200720399
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجدنيابواخشاون522008154270
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجسميةبوازران52200953931
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجهشامبواشتلة52201076358
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبواكرايت522011122624
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجنوالبوالحصائر52201288189
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجسناءبوالحكم522013190908
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجرضىبوالدات522014187189
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءبوالزيت522015211486
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبوالزيت522016211874
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجسناءبوالصابون522017229275
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبوالنشان52201827279
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجفاتنبوالنواضر522019137577
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةبوبريك52202055401
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22
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شيشاوة: إقليممزدوجالسالم عبدبوبكر522021195296
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءبوبكري522022193673
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجوجدانبوبكريوي52202328579
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىبوبليل522024207336
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدبوتجيجت522025111554
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبوتفوست52202686253
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوتور52202784902
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوجا522028127800
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظبوجر522029199840
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجكلثومةبوجرف52203091145
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدبوجعا522031112173
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوجعادة522032165238
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1
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شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينبوجكجو522033103032
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجإشراقبوجمل522034129330
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىبوجمل52203550388
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجفاتحةبوجي52203682432
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديبوحدا522037101282
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحوريةبوحديد522038136527
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبوحريرة522039186516
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبوحساين522040204557
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجليلىبوحلبان522041161811
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبوحلي52204241164
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبوحمايد52204373891
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيبوحميد52204436037
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2
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شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبوحو522045148740
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبوحي52204622983
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالجبار عبدبوحيدة522047195400
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجيونسبوخاري522048127076
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجحسنبوختي522049159628
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجياسينبوخرباني522050109462
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجادريسبوخريص522051152651
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللابوخريص522052150140
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجامالبوخيمة522053117047
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبد يبودال522054203877
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالوهاب عبدبودرب522055198313
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجيونسبودرجة52205636766
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

Page 385/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجنسرينبودرعة522057161156
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجأمين محمدبودري52205845636
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجناديةبودزيز52205954261
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجحسنبودقيس522060112839
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجعمربودالح522061208205
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبودلعة522062104518
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمبودودي522063117549
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجإيمانبودويل52206485514
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدبوديع522065118596
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجحنانبوديل52206698431
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجايمانبودينة52206755611
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدبورجالت522068142738
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبورديار52206992756
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبورزاق522070230022
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدبوركبة522071220511
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوزايت52207246875
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجخالدبوزردة522073116956
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجهندبوزرود522074119572
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبوزرود52207598068
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدبوزكارن52207646139
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدبوزكاغ52207798111
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالحميد عبدبوزكيون522078194134
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةبوزيد52207949637
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينبوزيدي52208022684
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةبوساوي522081214972
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينبوستة522082229184
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوستة52208347770
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبوستة522084110811
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجناصربوستة522085200505
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينبوستة52208633105
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجامينةبوستى522087208411
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجخالدبوسعيد522088120363
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظبوسكري52208965344
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوججوادبوسكسو522090118489
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدبوسمر522091208543
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدبوسمر522092208603
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوسنينة52209349477
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجكلثومبوسويس522094159041
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمجدةبوسيف52209558358
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبوشارب522096127268
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبوشارب52209732312
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوشة522098146158
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجكمالبوشحمة52209984448
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجنسيبةبوشديرة52210088559
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجفرحاتبوشطرات522101110972
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجالدين عزبوشفي52210212288
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبوصاك52210368335
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنبوصاك52210499467
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجبوسالمبوصاك52210592031
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللابوصالح52210682410
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجهشامبوصباط52210765260
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمبوصبعات522108197764
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجرونقبوصحيب522109146317
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجايوببوصدرة522110145409
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجصالحبوصليح52211146524
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبوطاكي522112193995
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدبوطالب522113172625
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدبوطاهر52211461166
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةبوطاهر522115228453
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجكوثربوعادي52211664621
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجوجدانبوعبيد522117126639
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجليصباطبوعرودة52211844620
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةبوعريس522119212994
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجهدىبوعزة522120209875
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجعمربوعزى522121169027
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوعشرة52212282893
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجبهيةبوعصة522123124615
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةبوعقيل52212418349
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبوعاللي52212564095
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبوعلي522126175378
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبوعلي522127154139
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجسناءبوعلي522128164737
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجحميدبوعنان522129128623
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجعليبوعناني52213046333
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجليلىبوعنكة522131222421
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمبوعيش52213263753
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةبوغاز52213357182
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجعمربوغرارة522134200554
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينبوفكر52213538597
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوفوس52213649820
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةبوقدير522137217957
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجايمانبوقفة52213851248
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجقمربوقنطار52213928732
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبوقنيطير52214014313
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدبوكدوس522141131201
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجامباركبوكريم522142146316
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجخولةبوكطاي52214367197
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبوكني522144235526
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجانواربوكوشي522145210639
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحياةبوالك52214699683
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالفتاحبولبوش522147165142
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبولحاج522148167980
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءبولحليب522149101370
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبولسخار522150128033
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةبولفلوس522151174279
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعاليبولكراد522152176424
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدبولمال522153190565
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجخالدبولمان522154142871
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجلحبيببولهنا52215555945
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجهشامبولهنا52215682368
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةبوليفة52215786143
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبومال522158111885
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءبومجد522159193215
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبومديان52216055514
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبومعروف52216188165
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدبونا522162210121
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجصباحبونادير522163135275
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجعبداإللهبونصير52216454847
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبونعيم522165178074
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبونقيشا522166115155
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجسعادبونهير522167221216
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانبونوار52216831425
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجايمانبونوالة52216925972
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجصباحبونوير522170160554
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجحنانبونى522171131111
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبونيت522172100718
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجكريمبوهال52217373545
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوهداش522174224196
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجكريمبوهوش522175192291
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجهشامبوهوش52217665448
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقبوهي522177143754
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجأملبوهية522178127998
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقبوهيما52217914820
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجعمادبوواصبيود52218027839
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجياسينبويزضاض522181119347
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبويشو522182143996
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوججمالبويقنطارة52218378994
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدبويوتالن522184164292
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبيا522185137460
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةبيار52218677848
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدبياض52218755857
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجمينةبيدوش52218875206
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينبيزداز522189208418
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجكوثربيزو52219040823
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجحسنبيزوران522191106479
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبيكيش522192204521
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجالكبير عبدبيميك522193233629
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجقاسمبين522194105280
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجناديةبيهالل522195158898
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةتاسا522196135006
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالجليلتاصر522197195325
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدتاعكي522198218079
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظتائب52219925463
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجسوميةتبخصاصت522200126310
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدتبخصاصت522201126601
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجحنانتبوتي522202195648
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجالمجيد عبدتحرامي52220369366
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجيديرتدرارت52220453315
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجالمحفوظتزرغى522205203172
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدتزكوك52220639565
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجفريدةتزكي52220746279
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجهدىتزكي52220859851
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةتزيت522209110103
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدتزيت52221080703
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجنجيمتسغيتي52221112753
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجبراهيمتشاريط522212159247
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدتشتي52221370055
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجعمرتفسكى52221445906
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجمريمتقصاوي52221537610
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجهندتليويز52221628318
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجهدىتمكونت52221773935
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدتميم522218181845
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمتنجارت52221912821
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةتهداوي52222038873
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةتوامة522221148202
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءتوفيق522222152168
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجحفصةتوفيق522223105383
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجصابرتوفيق522224218620
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةتوفيق522225139568
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىتويرة522226214101
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدتيكي522227177467
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةتيمولي52222860408
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجعادلثابت52222948170
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفثالث522230214078
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدجابر52223192067
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنجابر52223271714
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزجاجا52223369841
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجزينبجاد52223485759
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجامينةجادي52223569894
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجليلىجارون52223674528
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجلحبيبجايت522237220134
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدجب52223871839
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجزهراءجبري52223961136
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالسالمجبور522240177236
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءجداي52224189017
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةجديع52224255964
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجربابجروى522243145278
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةجريف52224469524
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءجعباري522245185460
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجهشامجغالف522246229414
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىجكان522247183278
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجمروانجاللي522248100196
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجبوجمعةجليل522249102184
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدجمال522250154151
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجنوالجمال52225120869
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجياسينجمهور522252121642
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجادريسجموح52225374102
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجانطامجميلة52225413907
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىجندي522255203333
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجطامـــــــوجـــــــواد52225638833
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجناديةجواد52225796597
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةجواعة522258199987
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجاكرامجوان52225947000
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينجوائد52226018463
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلجوبي52226117585
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرجوخان522262233718
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمجوخران522263153067
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةجوماع522264209022
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدجوهر522265140334
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحاسنجوهري52226662856
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءجيراري522267197467
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزحاتم522268182897
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجإيمانحاجب52226977176
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحاجي522270237695
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجهندحاجي52227126036
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىلكحل حاجي52227232968
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحازم52227346525
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجانوارحاش522274201827
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفحافظي52227595950
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحامد522276176621
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةحايدو52227785558
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدحايدو52227885864
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالدين حب522279162533
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةحباري52228029793
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدحبيب52228148007
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحبيب522282145876
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالدين حبيب522283222223
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةهللا حبيب522284196184
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجاالاله عبدهللا حبيب522285216745
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجنظيرةهللا حبيب522286209898
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجهشامهللا حبيب522287236251
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرزاقحج522288201333
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجنفيسةحجاجات522289172866
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجمريمحجوي522290129809
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنحجي52229177084
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجنجاححدا52229258718
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجمرادحدادي522293201573
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجناديةحدادي522294108334
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةحدان52229597038
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجحميدحداوي52229667890
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدحدو52229791149
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجالمدنيحدوش522298120349
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىحراث522299144196
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجوجدانحراق522300144903
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلحراني52230186453
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىحربال522302213233
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجكمالحربيلي52230331276
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

حرزي522304229007
 ناصر محمد

الدين
شيشاوة: إقليممزدوج

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةحري522305169970
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةحري52230661934
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحري522307191563
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانحرياط522308234079
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجواليدحريري522309187806
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةحريش522310212745
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجليلىحريك522311132271
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحريك522312132404
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدحزداك522313174780
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجعمرحزدك52231411555
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجاليمنيحسن52231579116
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءحسناوي522316194597
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةحسناوي522317220699
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةحسناوي52231899245
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجمروانحسنيوي522319129559
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوججمالحسو522320158010
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدحسون522321110394
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرحسونة52232257104
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزحسيم52232399568
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجايمانحسيمي52232482512
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجنوالحصانة52232565826
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءحفاضي52232669175
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجالغاليحفصة522327211704
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفحفظي522328119705
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجامينةحفيان522329197019
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحفيظ52233020060
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجياسينحفيظ522331105498
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالدين حفيظ522332130753
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةحفيظي52233355117
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةحكاد52233498952
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةحلوي522335101447
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجعادلحمادة52233671847
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجيونس معادحمادة52233731667
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةحمام522338150620
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةحمان52233997808
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوجهشامحمان52234098230
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
1

شيشاوة: إقليممزدوججمالحماني52234194622
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجإلهامحمدوش522342111724
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةحمدوش52234380991
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحمدون52234469112
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامحمدي52234583060
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجشرافحمدي52234682095
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةحمدي52234783337
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةحمرالراس522348100870
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجنورةحمري522349216857
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنحمزاوي522350104853
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةحمو522351136179
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجمنصورحمو522352224269
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجميلودحمود522353222983
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجياسينحمودي522354186670
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجعليحموش52235559727
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجيونسحموعراب52235676586
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنحمي522357152701
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجبوعديحميد52235830891
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدحميد52235981405
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجكريمحميدي522360102210
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحميش52236148852
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةحميمة522362162093
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدحمين52236387340
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجالكرين بنحنان522364109305
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنحنبلي522365183178
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجمريمحننة52236655024
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةحنوش52236787362
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرحنين52236834336
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحنيني522369120777
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورحواش522370117036
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسنحوامي522371210290
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىحياة522372112064
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةحياتي52237396776
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمحيان52237448123
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجيونسحياني52237524534
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةحيبي52237641067
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانحيدو522377125310
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينحيسون52237876109
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحيسون52237976778
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفحيسون52238074704
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
3
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةحيسين52238162936
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمحيمودي522382104520
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدحيمودي522383149283
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالححيمودي52238477500
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرخابو522385101563
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدخالص52238686239
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالهامخالف52238722912
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةخبيزي52238862201
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوججوادخدي522389218836
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوججوادخرباش522390165843
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجماجدخربوش522391155182
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجايمانخرصة52239297722
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجهشامخرموش52239320343
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدخرناف522394138658
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةخزاز522395132439
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةخشال52239614689
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجصباحخصال52239729581
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلخفوري522398102688
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةخالد522399132089
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةخالوي52240016133
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
4

شيشاوة: إقليممزدوجاعتمادخلدون52240160413
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجكلثومخلوفي522402207953
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمريمخلوفي522403206888
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجسارةخلوق522404223769
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمعالويخلوق522405147761
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينخليل52240667538
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرخليل522407104630
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةخنفير522408184216
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجأحالمخنوي522409202930
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبخوري522410183689
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجعليخويا522411145582
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجالمجيد عبدخي522412119583
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةخيالي522413137064
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجامالخية52241451973
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىخيدوما52241575734
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدخير522416171036
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجرقيةالدين خير522417170413
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدخيري522418190958
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجاالله عبدخيي52241992509
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجلكبيرةدادا52242020562
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
5

شيشاوة: إقليممزدوجالصديقداداعلي522421184923
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءداكر52242232858
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجكنزةداكي52242365136
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمداندوم522424189011
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمدحمان52242546739
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجسهامدحمين52242664430
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبددحوم52242782005
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمريمدحوم522428105905
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةدخشون522429223018
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفدرباني522430168815
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجطارقدربس522431119284
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالشعبيةدرش522432226075
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبدرويش522433150583
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجبهيةدريك522434224603
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجهاجردشيش52243551805
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمريمدليان52243675641
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالحسيندمسيري522437151115
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمددمسيري522438180973
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجليلىدمون52243921252
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6

شيشاوة: إقليممزدوجاحمددوش522440154403
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
6
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شيشاوة: إقليممزدوجعمردوش522441166573
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجكنزةدويش52244216840
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدديدي522443199906
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجهشامذاكر52244482714
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقرابح522445139174
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسهامراحل52244692582
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجعادلراحل522447224259
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجكمالالكرد راس52244893342
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسميرراسخ522449176229
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةراشيد522450118621
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةراضي522451190079
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنراغب522452225530
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7
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شيشاوة: إقليممزدوجسناءراكع52245365380
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهراكع52245463503
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسلوىرامي52245585087
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجطارقربيب52245635089
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجحنانربيح522457216432
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلربيع522458162785
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

 في رجاء52245949777
ه
شيشاوة: إقليممزدوجمرادهللّا

الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدرجالي52246042112
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
7

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامرحال522461100524
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىرحالي522462186290
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدرحمة522463147920
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجعليرحمة52246463071
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8
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شيشاوة: إقليممزدوجكنزةرحمون52246532173
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوججوادرحو522466214737
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدرحو522467138828
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدرديس52246858024
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةرزاق522469148753
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةرزوق522470130166
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجخالدرزوقي522471146777
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالمحجوبرشاد52247239283
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدرشداوي52247349705
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءرشدي52247434430
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدرشدي52247590870
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلرشيد522476175668
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8
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شيشاوة: إقليممزدوجأنسرشيد52247769936
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالياسرصين52247837220
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدرفاعي522479207543
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوججمالرفيع522480225770
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
8

شيشاوة: إقليممزدوججمالرفيق52248123748
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدرقسي522482207121
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجزهيررقيبي52248327542
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنركيع522484122397
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجايوبرمحاوي52248574046
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجياسينرمزي522486105325
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةروبال522487155024
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدروغي52248849561
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9
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شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةروغي522489134046
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعصامزاد52249052151
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءزاهر522491229005
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالصادق عبدزبائل522492174866
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانزبيدو522493104993
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدزبيري52249494361
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانزراري52249542041
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجصالحزربان522496197099
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجحنانزرباوي522497219786
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبزرداوي52249855841
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانزرقاني522499149523
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينزرهن522500182419
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
9
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شيشاوة: إقليممزدوجياسينزروال522501227975
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدزروطي522502179782
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجناديةزروق52250357061
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجنجوىزروق52250461059
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدزريبات522505120184
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةزريفي522506143237
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرزطي522507162638
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوججميلةزعام522508178777
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجطارقزعام522509112529
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجهشامزعام52251080881
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةزعفراني522511100809
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمزغمان522512228920
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10
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شيشاوة: إقليممزدوجفرحزقال522513214947
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجامباركزكا52251466531
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمزكاري522515228803
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجربابزكور522516166935
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرزالف522517156503
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدزليم52251873102
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجوئامزماني522519164385
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنزمزامي522520229751
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
10

شيشاوة: إقليممزدوجيونسزنتان52252157555
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدزنزولي522522163511
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدزني522523160880
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفزنير522524160335
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجودادزهدي52252526032
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدزهران522526212379
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوججميلةزهري522527137914
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةزهري52252856448
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةزهير522529146165
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدزهير522530190344
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفزهير522531148778
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمزهيري522532183474
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانزويت522533102876
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةزويتنة522534169068
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجنبيلزويدي52253524158
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجشاديةزويهر52253639489
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينزيان52253781103
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجاإلله عبدزيتوني522538184637
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمزيدان522539148431
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينزيدون522540143857
الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفين 

(بلدية امنتانوت)
11

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسنزيزي522541123371

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسكينةزيزي522542115040

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةزيطوت522543206344

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالصديق يوسفزيغم522544163305

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةالدين زين522545191952

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالدين زين522546110806

522547119109
 الدين زين

االدريسي
1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاالله عبد

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكريمةساحلي522548113284
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسامسالمي52254949581

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجشيماءسباغ522550121554

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالهادي عبدسترة52255169201

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنجوىسترة522552173086

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةسحيتي522553170874

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجادريسسدزاوي52255492557

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمسرالي522555180262

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلسريدي522556113825

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمسطنطاني522557183408

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالزباديسعاد52255851508

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمنصورسعاد522559180769

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةسعدن522560114553
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمسعدني522561150088

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطنةسعساع522562136281

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسفيانسعود52256340496

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاوطاهرسعيد522564118802

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفنيدةسفيان522565172277

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكوثرسفيان522566120220

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفسفيان522567118616

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفسفيري522568222688

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجادريسسقام52256912736

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدسقاوي52257074754

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجابوقاسمسكروت522571194464

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعثيقةسكور522572129929
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدسكوم522573135960

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسميرةساللي52257473373

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدسالمي522575106951

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاحمدسلمان52257621334

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجشيماءسلمان52257757937

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدسماع522578168046

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالعربيسمقا522579118551

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىسموم52258038275

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبنحليسهام52258154825

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينسهري522582148188

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجناديةسهيلي522583172720

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججمالسويدي522584132049
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورةسويمطو522585110992

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةسيدات522586214044

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةسيراوي522587105943

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججيهانسيقال522588143592

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلسيمون52258914166

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةشاح522590186770

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشاحا522591155176

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةشاكر522592182274

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسفيانشاكر522593170873

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزبيدةشامان52259439532

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشباح522595157245

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشباع522596163993
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالهادي عبدشبشوب522597131613

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججميلةشبالل522598119776

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجدنياشتوان522599119385

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمبيريكةشحور522600168629

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةشخمون522601135561

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجثوريةشدولي52260269762

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمهديشرادي52260382571

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاحمدشراضي52260499647

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةشراغ522605132073

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفتاحشران52260686648

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخالدشروح522607209139

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمولى عبدشريف522608217751
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسلمىشطراب52260985258

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمشعنون522610171000

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالمهيمنشعوب522611167644

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجلبنىشعيب52261282773

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةشفيرة522613178463

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشفيق522614113572

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةشكاح52261554617

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىشكايح522616164531

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجشهيدشكرهللا52261736554

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسليمةشكرة52261869149

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمشكرة522619144798

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخدوجشكور522620223199
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجلحسنشكوش52262166846

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيسراشكيب522622197249

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينشكير52262396589

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدشكيري52262465114

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىشلباكوك52262584687

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحنانشلحاني522626131763

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشنان52262790186

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسينشنان52262884589

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشنقور522629235212

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعادلشهالوي52263032127

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشهوريم52263137212

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمهديشهيد522632237102
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةشوال52263397889

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةشوقي522634184015

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورشوقي522635164910

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاحمدشيخي522636155367

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأيوبشيرى52263795541

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرضاشيشكلي522638219481

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةشينون522639169876

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيونسصاب52264091538

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسينصابر52264168057

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفائزةصادق522642107931

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىصادق522643163580

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدصاديق52264476011
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحنانصالح52264546285

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدصالحي522646213633

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمصبحي522647156300

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجليلىصبري52264871209

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدصبور522649167549

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةصبوطار52265054681

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمرادصدقي522651124136

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورالهدىصديقي52265235445

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدصريدي522653184912

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسينصغيري522654116533

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجناديةصفراوي52265599025

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسنيةصفواني52265697849
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدصالح522657214967

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورصلوجي522658105111

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةصماد522659173002

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفصويلحي52266024203

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزينبصياد52266181348

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالسالم عبدضريف52266240200

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعثمانضعيف52266391426

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهندضفري52266485502

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةطاسكة522665154680

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعمادطاسم522666115849

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفطالب52266773897

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسنطامر522668106032

Page 436/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدطامر52266915155

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةطلبي522670168510

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدطلحة52267193087

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكريمةطلحة52267270249

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفطلحة52267392251

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجناديةطلحى52267473302

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقطمين52267547927

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةطويل522676205776

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدطيرف52267749429

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينطيطبات522678182246

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرضىظريف52267974027

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةظريف522680172999

Page 437/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانعابد522681125317

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمعابود522682120092

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمعاتق522683124673

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجطارقعاريش522684146128

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةعاشق522685156663

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرجاءعاشور52268623989

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبوشعيبعاطف522687180730

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجصفاءعاقل522688116230

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسوكينةعامر522689153263

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنظيرةعامر522690152784

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعالءعائد522691215794

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجوردةعباسي522692186434
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالدائم عبد52269337555

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبوشانالرحيم عبد52269456708

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالعيدياللطيف عبد52269575718

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسالمياللطيف عبد522696187354

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحواميهللا عبد522697205540

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالمنعيم عبد52269816846

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعصامالوارث عبد52269962782

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجوفاءعبدالباقي52270094930

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسهامعبداوي52270127428

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفرحعبلة522702149113

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفعبلة522703226934

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةعبو52270466152
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمعبوشي52270569908

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمنصفعبوشي52270690752

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأسماءعجيب522707138465

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأميمةعجيب522708138773

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعادلعداوي52270950514

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدعدعود522710185865

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرضاعدالوي52271150655

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةعدنان522712123037

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالدين سيفعدنان522713125322

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدعرابي522714142501

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنسيمةعرفاوي522715202082

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمعروبي522716137897
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحميدعزام52271761702

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهشامعزام522718170721

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدعزاوي52271921230

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزهيرعزاوي522720188619

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءعزة522721113629

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةعزي522722218574

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلعزيزي522723188592

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسهامعزيزي522724182845

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمعادعزيزي52272515461

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمعسالي52272636604

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسميةعسري522727124703

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعسري52272860850
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةعشاقي522729185981

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسناءعصفرو52273087566

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجدنياعصمان522731168850

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهندعضيضي522732114720

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكريمةعطي522733184999

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبوشرةعطية522734187419

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجناديةعطيف522735170577

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىعفاف52273662170

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعائشةعفيف522737121676

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمباركةعقدات522738118765

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسكينةعكاوي52273936185

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزعكراط52274024561
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزهرةعال52274188026

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعصامعال52274283799

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحمزةعالوي522743201353

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءعلوان52274438266

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءعليا52274518808

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةعليو522746155155

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمعمار522747172685

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأحمدعميرة52274819881

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالهامعميمي522749119099

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحليمةعميمي522750168216

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحفيظعنفار52275155348

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججوادعنكور522752229942
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمولى عبدعنور522753100815

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمليكةعوجي522754143082

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفعوك522755208429

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجابتسامعووش52275638528

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنوراعويدات52275770764

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعويمر52275820039

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحبيبعياد522759171552

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسفيانعيضار522760141486

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالجبار عبدغانم522761218185

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسفيانغاني522762100272

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجإلهامغباش522763108645

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسينغدري522764126407
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقغرفاني52276581076

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسينغرفاني52276614040

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةغرنيط522767126562

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدغريب52276889906

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعائشةغزار52276999301

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعتيقةغزار52277020170

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمغزاف52277133274

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدغزال52277238458

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماءغزالة522773122731

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةغزالة522774111862

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأمالغزالني522775174022

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكنزةغالم522776147630
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسكينةغالمي522777106976

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفرحغالمي522778211651

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزغنام52277982129

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينغنبوري52278035782

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجثوريةغندي522781171531

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسهامغوفال522782169626

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدغويزة522783184284

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسينغيتي52278450631

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلفاتح52278538982

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلفارس52278647079

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسوميةفارس52278769719

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمفارس522788137371
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبيدفارس52278937329

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمفارسي522790113900

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأنسفاضلي52279112154

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمنتيفاطمة522792109288

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجوبواللفاطمة522793101103

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدفائز522794166455

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسينفائق52279546068

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمروانفتح522796162327

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحليمةفتحي522797127512

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحمزةفتحي522798216876

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمفتحي522799127288

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأمينفخري522800178922
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججمالفخري52280160851

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةفراح522802146460

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالعالي عبدفراح522803212724

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللافراح52280488406

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأيوبفرت52280532478

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورةفرتات522806120735

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةفرجانة522807118360

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجميلودفرح522808164287

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحليمةفرحات522809154656

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةفرحات522810232085

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورفرحان522811157784

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىفرحي522812171536
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجثوريةفرطو52281361824

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةفرهي522814133514

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالسعيدفريحات52281549143

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةفريضي52281649390

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىفريطيط522817195065

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدفزراوي52281835652

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجشيماءفزواطي522819153721

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسينفزى522820190966

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأمالفصيح522821118191

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةفصيح522822160857

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحنانفضلي522823148652

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدفقير52282469259
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالخالقفقير522825169794

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسففقير522826209514

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةفكار52282728555

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخالدفكارا522828171773

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحميدفكراشي522829177328

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءفكروش522830129323

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمفكري52283186789

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهندفلواطي52283282658

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسميرةفندو522833239976

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهدىفنكاش52283434718

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعائشةفهالل52283595701

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرضوانفهمي522836218786
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدفهمي522837114762

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمنالفهمي522838167531

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيسينفؤاد52283911384

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورفورتان522840168821

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالهاديفوزي52284184683

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسميرةفويرينة522842110463

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورفوينتي522843110171

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةفيري522844134606

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجتوريةفيمة522845216757

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكريمةفيمة522846220901

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجليلىقاشبة522847219542

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةقالة522848182858
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمليكةقباب522849100495

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمنعم عبدقتاتة52285033720

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخالدقدوري52285170234

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفقدوري522852210552

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدقديدري522853197047

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةقرافلي52285491019

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزينبقرباب522855162744

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدقرشان52285667504

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحياةقرقوبي52285785035

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةقرقور52285833899

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجلحسنقروش522859148334

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمليكةقري52286014959
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعمرقشيري522861130556

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدقصي522862222980

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنسيمةقضري52286385344

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزكيةقطبي52286463012

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحنانقفيز52286533484

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكريمةقلي522866169241

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنزهةقلي522867168806

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجشيماءقنشاني522868223847

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخولةقوجاح522869127200

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةقيدان522870196642

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسفيانقيود52287179101

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةكادي522872175802
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفرحكادي522873181892

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنبيلةكادي522874181723

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنجيمكاسم522875130672

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدكاسمي52287699673

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينكاهين522877188003

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجايوبكاون52287813942

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسينكبي522879123860

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفكتالس52288039478

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجليلىكجديحي52288133132

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدكجضاض522882153800

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخولةكحواش52288321632

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزهرةكحواش522884165026
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجساميةكحواش52288521799

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزوزكحواش52288663885

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسين ابراهيمكدروز522887205223

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجناديةكرا522888112572

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفكراندي52288980251

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبيركربوش522890121505

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءكردون522891222742

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهكردون522892153312

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمكردون522893152826

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجشرفكرماوي522894123792

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالعالي عبدكرمة522895216112

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسميرةكرمو522896155068
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةكرواني522897144363

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمكروم522898136470

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفكروم522899136810

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجساميةكريكد52290075342

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمختاركريم522901125952

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالسراجكريمة52290226317

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةكزار522903210690

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنجيبكسراوي52290467248

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسكينةكسي52290528704

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحكيمكشطوط52290684461

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدكصاب522907175069

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرضوانكصاعي522908134047
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالسالم عبدكعلي522909137357

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسينكعواش52291081412

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةكمال52291137645

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحفيظ عبدكمال522912153993

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعثمانكمال522913115851

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحنانكمون522914130518

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسينكنايش52291569220

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةكنبور52291681505

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةكنجيح522917150873

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعائشةكندوزي522918223166

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجايمانكندي52291928096

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمكنون52292032689
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورةكنيديري522921190578

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةكنين522922209940

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةكواعزري522923171785

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسينكودغار52292450193

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججميلةكورا52292539226

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةكورار52292642544

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءكوران52292758382

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءفياللي كوسي522928217443

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةكوكو522929207012

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجإلهامكونان52293039464

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالهادي عبدكوناين52293163548

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأمين محمدكويرير522932176230
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدكياط522933159134

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاليمانيكيحل522934136349

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةكيحل522935203891

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعصامكيالم522936134710

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحميدالشكار52293724970

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالماكني522938145238

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطنةالمراح52293992666

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزلبحر522940114741

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةلبحيح52294167533

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمباركلبدل522942136954

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسكينةلبرادعي522943107747

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلبرادعي522944107912
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفدوىلبردي522945142840

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالهاملبرش52294641247

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدلبروج522947203274

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجابراهيملبريدات52294892758

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاحمدلبريدات52294992534

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجصفاءلبزيوي52295061018

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءلبيض522951210499

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكبيرةلبيض522952162134

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسناءلبيهي52295362579

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفائزلحرار52295428563

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةلحرش52295590334

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالمداني أيتلحسن52295617991
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزيتونيلحسيني522957159839

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجيوسفلحسيني522958238085

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورلحلو522959105935

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزهيرلحمر522960150359

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسكينةلحمر522961194699

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلحمر522962130048

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحافظ عبدلحميدي522963128351

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدلحميدي522964179781

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجيوسفلحميدي52296545123

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحفصة اللةلحميري522966202329

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجراضيةلحنين522967117595

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزينبلحنين522968131045
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالصافيةلخضر522969102770

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجأيوبلخضر522970128320

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحمزةلخضر522971112035

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسعادلخضر52297260259

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخدوجلخليج522973196419

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجانوارلخوادري522974143461

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجليلىلخويمة52297528101

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسنلزرك52297630340

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدلزعار52297788507

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجابراهيملشقر52297897039

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكماللشقر522979151046

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنزهةلشقر52298070394
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةلشكر522981152123

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجثوريةلشهب52298220177

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسنلشهب52298350150

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسناءلشهب52298467730

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرضوانلشهب52298525451

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةلشهب522986121499

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىلشهب52298772314

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلصفر522988103069

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلضبش522989170590

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالهاملطرش52299060855

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجامينةلطرش52299147499

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوججميلةلطفة52299277532
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكريمةلطفة52299378353

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجأيوبلطفي522994166166

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجربيعلطفي52299562441

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنوفللطفي522996176011

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجساطيعلطيفة522997178865

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلعباد522998111219

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسارةلعبو52299966168

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجهشاملعبوبي523000126548

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخديجةلعبيد523001130557

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمليكةلعبيد52300264131

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكوثرلعديري523003100161

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةلعرش523004207496

Page 464/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالمهديلعروسي523005160459

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيللعريف523006169571

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحمزةلعريني523007174747

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجهشاملعزيز523008127104

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىلعسايري523009189466

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلعسري52301093826

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسعيدلعسل523011133464

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسليمةلعطيفي523012202129

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةلعظم52301331248

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجربابلعظم52301468655

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوججوادلعظيم52301547362

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةلعظيم52301691376
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلعظيمي523017231029

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزعيمةلعفو52301858668

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءلعفيسي52301919202

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيملعفيسي523020136525

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريملعفيسي523021133773

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدلعكيدي523022117326

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخولةلعماني523023152087

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجامهانيلعميم523024225268

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنجيبلعميم52302552205

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدلعناق52302652222

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجصابرلعناية523027135428

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحميد عبدلعوينة523028203819
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالغاني عبدلغديري523029194644

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسناءلغروش52303056867

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحليمةلغشيم523031191174

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيملغفيري523032189999

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلغفيري523033179993

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجموسىلغفيري523034155571

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةلغليض523035152740

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنجاةلغليمي523036169574

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسارةلغميمي523037170717

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحفيظلفدوع52303854810

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحسنيةلفرم523039190651

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجطارقلفريقي52304016051
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجياسينلفغاني523041231875

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكبيرلفغير523042105994

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدلقايمي52304349807

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسناءلقديري523044205883

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحنانلقرع523045157921

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجناديةلقرع523046178324

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسميرةلقسايمي52304744639

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريملقوادر52304858841

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفدوىلكبال523049110004

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاسماءلكحيلة523050218798

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةلكحيلي523051181533

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالعغور عبدلكداوني523052150128
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحسينلكرار52305320457

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحسينلكرار523054178984

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرشيدلكرار523055238065

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعائشةلكروني523056161032

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجادريسلكريدة523057109504

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحنانلكريفي523058220751

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريملكرين52305954257

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلكزولي523060114031

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجوفاءلكليمي523061205918

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرضوانلكميري52306226779

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعمادلكنيفري523063199977

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدللتهوم523064221667
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلمام523065128267

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكريمةلمحتحت52306625316

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالمهديلمخزني52306768760

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمنىلمخنتر523068126463

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخديجةلمديكيك52306949552

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعواطفلمريخي52307060805

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالغنيلمريس52307147281

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجناديةلمزوق52307273083

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزوهرةلمستف52307392001

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسنلمشندك52307462165

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلمعاشي52307533991

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلمعليف52307634640
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدلمعيليف52307764510

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاحمدلمغاري52307846472

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمنيرلمقدم523079153789

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجثوريةلمين523080167908

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدلمين52308124218

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالغنيلمين523082152413

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسناءلهبوب52308352550

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةلهجوج523084125011

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلهطوتي52308511607

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالسميع عبدلهالل52308618535

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسكينةلهميدي523087203164

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالمجيد عبدلهنيد523088116834
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفرحلوبي523089168636

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسفيانلوريكي52309044060

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوججماللوضلي523091103659

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحمزةلوغزال52309243591

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدلوكزار52309389719

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريملوكزار523094155681

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلوال523095144614

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةلونسي52309682699

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخولهليته523097130566

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخالدليسكي52309883741

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريمليعيشي52309997741

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحفصةماحو52310086130
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةماريس52310169116

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمازوز523102200541

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزهرةمازوز523103200354

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةمازوز523104199878

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكاملةمازوز523105233692

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةماضي523106159308

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالمالك عبدماعروف523107204848

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالصادق عبدماما52310888719

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجأسماءماماد52310921268

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةماماطهير523110114409

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجادريسمامون523111147309

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجامينماهر52311279257
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسفيانمبتدي52311357993

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرجاءمبدي523114103657

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزينبمبروك52311516727

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريممبروك523116237087

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنوالمبروك523117129723

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسنمبروكي52311874709

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنزهةمبروكي52311979726

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجلحسنمبريك523120132872

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورمبسط52312142078

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجأميمةمبشور523122174511

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنورالهدىمبشور523123156799

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجهاجرمبشور523124193427
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريممبيريك523125113286

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمنيةمتفاجي52312650421

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعمادمتفق52312750266

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينمجاهد523128205535

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانمجيدي523129164388

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةمحاتي52313013611

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحياةمحاتي523131168822

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخالدمحاتي52313282640

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسالمةمحاسن52313350827

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمحراش52313439202

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةمحراش523135205884

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمحسن52313636791
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريممحسن523137136714

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرشيدمحفوظ523138179487

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجيونسمحفوظ52313932645

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاكزالمحمد52314013623

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنعميمحمد523141199602

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجوعزيزمحمد523142161257

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلحسنمحمود523143162130

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالدين محي523144104567

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحليمةمحيب523145206394

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىمخاطر52314642706

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحسنمخلص52314718118

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمريممخلص523148151919
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمدان523149172932

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعمرمدخام52315068702

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةمدخام523151106319

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسكينةمدنب52315240572

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمريممدوش523153147521

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجغزالةمديواني523154171511

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحسناءمرافيق523155201305

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسهاممربوح523156166870

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكبيرمربوح523157192457

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجليلىمربوح52315842407

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللامرتجي52315972912

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجابراهيممرجان52316095028
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجاحمدمرجان52316180641

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةمرجان52316268595

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحفيظ عبدمرزاق523163148638

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبدالمالكمرضي52316460007

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعزيزمرغاض52316585625

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعليمرفل523166126111

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحمزةمرقب523167169045

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهندمركانتي523168211600

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسميرةمرميش52316950071

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالبشيرمروان523170122164

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحسينمزدو523171172295

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلمزوار52317271861
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جماعي استدعاء

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجشرفمزيان523173194740

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجكريمةمزيان52317433258

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهدىمزيلي523175165610

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمريممسافي52317670195

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجماريةمسافيع52317784399

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجيوسفمساهم523178205544

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوججمالمساوي523179219274

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقمسبالي52318092027

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجامين محمدمستحفيظ523181166898

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسفيانمستعد523182218804

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمريممستور523183112306

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالمالك عبدمسحودي52318435854
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمودمسدد52318568712

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمسرد523186216391

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجشيماءمسكاوي52318757320

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمسكور523188207106

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمشعار523189148365

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسهاممشكوك523190134275

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرشيدمشكيض52319174401

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحنانمصباح523192162252

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنجيبمصدق523193159469

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينمطلب52319475881

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمطوس523195168335

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنجاتمطيع523196212143
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمعتصم52319716943

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمعتصم52319892260

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةمعرفة523199107687

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنورةمعرفة52320039977

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمريممغار523201195416

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمرادمفتاح52320216792

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينمفتاح523203153268

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمقبول52320433744

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةمقبول523205232744

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجزينبمقتطف52320656523

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةمقداد52320742161

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجزينبمقدام523208221839
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمقفي52320991556

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالدين عزمكاسي523210130785

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهندمكتور523211213246

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسكينةمكر523212162108

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةمكريز52321329202

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءمكريم52321428243

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسعيدمكناسي523215143423

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعمرمكناسي523216142701

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمكوني523217189003

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعمرمكوني523218232774

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلحسنمالل52321936178

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةملوك52322081280
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلحسنملوك523221100506

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىملوك523222101743

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهندملوك523223101561

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجبشرىملوكي523224143464

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرجاءممتاجي523225223858

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسليمممدوح52322699464

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجإبراهيممنتصر52322745682

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفمنتصر52322875549

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوججمالمنشط523229119296

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةمنصور523230113382

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهندمنصور523231133256

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلمنصوري52323230058
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعادلمنصوري52323360152

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمليكةمنصوري52323450249

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنبيلمنصوري52323557480

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجيوسفمنضور52323614405

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجيوسفمنفار523237225991

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجغريبمنو52323828517

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوججوادمنيب523239140679

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعائشةمنيدخ52324042797

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدمنير523241126523

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلبنىمهايولة52324265708

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلبنىمهزول523243180468

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجكوثرمهيشر52324460566
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهشاممواس52324526747

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدموافق523246188121

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجميلودموافق52324799504

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدموجاني52324845017

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبداإللهمود523249142638

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجزهرةمور523250126454

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلحبيبموزين523251117777

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحسينموساوي523252154307

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوججوادموساوي523253219772

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدموسلك523254169556

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجياسينموسى523255170796

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحسناءموش523256171298
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمليلكةموش523257217671

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسارةموطهير52325853804

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحنانموطيع52325958122

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسكينةموعوان523260107487

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحمزةموماد523261127297

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجأيوبمومن523262137117

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقمومن523263180090

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمومن52326450971

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةمويكينة523265236422

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرحالميدو52326688399

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجايوبميدون523267118336

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجيوسفميساوي52326865556
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجناصرميمون523269102539

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبا يت نا523270117972

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةخويا نابت52327199766

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدناجم52327275661

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجةناجي52327395953

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنجوىناجيم523274112357

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجأحمدناشط52327522171

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحسنيةناصح523276222877

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحكيمناصر523277190051

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرشيدناصر523278202367

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدناصر523279171162

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةناصر52328043996
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمحمودناصر523281117683
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمريمناصر52328243865
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلناصري52328350169
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجخالدناصري523284170388
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانناصف523285144383
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرناصف523286150129
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجغزالننافع52328771495
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجيسرىناكو523288155448
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجعمرناموس523289178718
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدنائر523290168379
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحسنىنبولسي523291207458
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجإلياسنتدارت52329239975
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجهندنجاري52329398286
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجالحسننجماوي523294232424
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجالحريشينجيب52329558413
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةنجيم523296150698
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدنحكمي523297156490
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمينةنحكمي523298150406
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجناديةنحلي52329984227
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجرضواننديم523300106249
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىنشاوي52330186279
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجخالدنصر523302182396
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجسفياننصيف52330361849
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحجوبةنطفي52330453205
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2
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شيشاوة: إقليممزدوجنورالديننظيف52330517602
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةنعيم52330664942
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدنعيمي523307132658
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجإيماننغراوي523308200776
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجسميةنفناف52330945342
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجياسيننوابي523310112331
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمريمنواظر523311158016
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمنىنوحيلي52331262319
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجلحسننورة52331370187
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةتزكي نيت523314102948
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدحمو نيت523315103440
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجناديةنيناو523316123742
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2
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شيشاوة: إقليممزدوجوئامهادي52331766825
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجانسهارش523318136414
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدهاشمي523319132549
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجسهامهافون523320175195
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفهاني52332165429
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالضمير هاني523322100020
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسنهباش52332321410
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجسارةهبال52332418148
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءهبود523325145589
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامهتمان52332629209
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءهداني52332758266
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجخالدهدهودي523328199043
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3
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شيشاوة: إقليممزدوجعمادهدهودي523329142830
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجخالدهدي523330127204
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجناديةهدي523331154049
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحليمهدين52333223765
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدهرامى523333207718
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمهرواش523334236798
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجايمانهرواش523335168618
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدهرواش52333687197
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدهرويض523337110680
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجمباركةهريمش52333888247
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةهشام52333960622
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفهضار523340165861
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3
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شيشاوة: إقليممزدوجاإلله عبدهالل52334151795
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجفريدةهالل52334247662
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءهاللي52334375305
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوججمالهمو52334475723
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجياسينهمو52334529777
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالمرابطهناء523346140005
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامهناوي52334796862
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدهوزاد52334855036
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةواحسون523349122038
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجصوفيةواحمان52335028073
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجسعديةواحي523351146052
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجعصاموارحو523352152892
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4
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شيشاوة: إقليممزدوجمباركواشو523353233545
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىواصف52335424244
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبوافق523355145609
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجزهوروافيق523356124158
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمريمواكريم523357179446
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدوالداهي523358145009
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجوليدوامر523359156260
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدداوود وبن523360122931
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجكبيرةوجاني523361149240
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدوحزى523362166239
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةوحما523363202925
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءوحمان523364186744
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5
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شيشاوة: إقليممزدوجكوتروحمان52336587454
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةوداد52336699174
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانودال52336718603
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدودجان523368118436
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجأمين محمدودود52336922569
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةوديدي52337070992
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجهشاموراش523371178750
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدورحو523372143175
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفوردغ523373149963
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديوردي523374180061
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجعرفةوزكي523375150277
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلوسعدن523376121248
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5
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شيشاوة: إقليممزدوجحسنوسمي52337733307
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجهاجروسو523378192044
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةوشباب523379125033
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجايوبوشراع52338085094
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجحميدوشواشي523381144547
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةوصيف52338286690
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجخديحةوعتو52338386552
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدوعدي523384150628
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجنضالوعزان523385118838
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجكمالوعزيز52338676556
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدوعزيز52338771602
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدوغزن523388216991
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6
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شيشاوة: إقليممزدوجناديةوفكار523389206508
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجاخليهناوكاري52339035607
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجلكبيرةوكريم523391167847
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءوكيب523392147734
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنالغابة ولد523393130698
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدولدالفن52339461277
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانولعيد52339545184
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجالصادق عبدومسعود523396184512
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلونزار523397208419
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجامحمدوهبي52339867014
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجموسىوهرو523399233911
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجسليمةوهيب523400106040
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6
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شيشاوة: إقليممزدوجمليكةوهيب523401139966
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجالمومن عبدويجان523402187213
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاويزان523403154373
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدويسزان523404130495
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةياسين523405101422
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىيحيا52340611421
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحنانيحياوي523407122497
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحسنيحيى523408151603
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجهشاميعال52340949953
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحائدة بنيوسف523410188127
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجسلمىيوسف52341171813
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدالعواد523412190228
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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شيشاوة: إقليممزدوجعتيقةالدراع52341362067
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبتولي523414116566
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

مزدوجعزيزةأب620001159251
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعائشةحميد ابا620002147144
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجكوثرعلي ابا62000396698
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرشيداباتراب62000413883
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاسماءابربري620005124409
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالحق عبدابزيكر62000698885
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخديجةالحداد ابن620007185168
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعزيزةالخير ابو620008187598
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالعالميالفتح ابو62000970037
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجداللابوالخلف62001068690
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية
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مزدوجاسماعيلابوتاج62001183491
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالرحيم عبدابوطالب620012153028
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالدين صالحأبوعلي620013162275
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاحمدابوهالل620014223448
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجلوبنىابوي62001590369
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجيوسفأبين620016125291
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجصالحأبين620017125216
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجيوسفابيه62001894100
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةأبيية62001961804
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنظيرةاتباتو620020134968
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسلمىاتويسي62002176428
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرجاءاتيزال620022141533
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية
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مزدوجيوسفأتيزال620023117418
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمداجعيط62002478698
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجابراهيماجعيط620025171942
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجشاديةاجالح620026134036
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاحساناحاو620027185025
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالمولى عبداحمدوا620028237441
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالرحيم عبدزينة اخبار620029222400
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجليلىاخريبش620030117480
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرانيااخريبش620031108376
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرجاءاخويرات62003243164
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجيونساخي620033136002
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعبدهللاادبوزكري62003471571
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية
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مزدوجرشيدادراعو620035126269
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةادليمي620036218705
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالمصطفيادليمي62003719824
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجصفيةادوقاص620038164613
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفاطمةاربيب62003980620
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرحالارحيمي620040155464
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةارعيدي62004161487
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرجاءارويزي62004249803
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمدازبيري62004348433
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوججواداسباط62004486357
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاسماعيلاسماعيلي620045104696
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنهيلةاسميمة62004612382
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية
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مزدوجوليداسهلي62004792881
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجكوثراسهلي620048204212
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخدوجاسيل620049185039
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفاطمةأشعوي62005045944
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجلكبيرةاصبير62005190872
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجزهيرةاصريدي620052218319
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسهاماضرضور620053140819
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحوريةاضريف62005493277
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالعالمياضلوع62005598288
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجكريمةاطلس620056117548
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالحق عبداعبادة620057117917
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعبدالواحداعبيرات62005890169
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية
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مزدوجبشرىاعراب62005956812
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرشيداعليوات620060128417
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرشيداعليوة62006149833
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفاطمةاعليوي620062129140
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجوجداناعمارة62006359019
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجغيثةاعمرة620064166038
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالفتاح عبدأعميرة620065157137
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخاليداعميري62006673664
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمنىاعيس620067180501
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمداغليضى620068203308
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعادلاغليظة620069145189
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمريةاغنيمة620070196975
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية
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مزدوجكريمةافتوحي620071175433
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسلمىافقيران62007243886
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمجدةافقيهي620073198727
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعبدااللهاقباض620074107713
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةاقريقب620075208212
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسارةاكرام62007632263
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالهادي عبداكربيب620077202160
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجلطيفةاكرضوض620078116418
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخديجةاكريران62007966039
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحجيبةاكريران620080104467
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوججمالاكرين620081137128
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجشيماءاكزول62008286638
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجالكبيراالبراهيمي620083160177
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعبدالرزاقاالبيض620084153380
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجطارقاالبيض62008542153
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاحمداالبيض620086198169
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنعيمةاالدريسي620087218826
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجدنيااالدريسي620088129968
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمداالطرش62008950939
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجياسيناألطرش62009085414
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجماجدةالباجي620091116736
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالبارودي620092208587
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجلبنىالباز62009320530
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجصالحالباز620094206424
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجسكينةالباز62009560540
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسعادالبازة620096189282
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالياسالبازة620097141160
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالكبير عبدالبازي620098193855
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعادلالباهي620099129151
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمدالبتراوي62010069776
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجابتسامالبجبوجي62010113568
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحليمةالبحاري620102226859
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجربابالبداوي62010354975
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالمصطفىالبركة620104198374
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالسعيدالبرهومي620105237000
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالرحيم عبدالبزوني62010643095
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجابتسامالبزوني62010776568
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجابتسامالبشراوي620108200291
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسلمىالبشيري620109226008
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجيونسالبصراوي62011076755
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمدالبصري620111139959
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالمصطفىالبصيري620112139529
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالكريم عبدالبكري620113106878
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمرادالبلغيتي62011456998
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالبنتي620115107283
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجإلهامالبهجة62011637760
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفاطمةالبهالوي62011733476
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسهامالبهلول620118150578
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجنورالدينالبهيوي62011972704
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجلطيفةالبوحدودي62012089194
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاسماعيلالبوزيدي620121151456
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجياسينالبوشري620122207171
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوججميلةالبوشيخي620123119585
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجلوبنىالبوعناني620124202652
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجزينبالبوعناني620125214600
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخولةالبوعناني620126214685
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحمزةالبوعيشي62012749629
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرشيدةالبونادي620128177262
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجأسماءالبونادي620129128334
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنبيلالبوهالي620130149801
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجالكريم عبدالبياض62013125550
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفتيحةالبيسي620132136555
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجانوارالبيضاء62013382309
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفنيدةالبيضاوي620134125575
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجيوسفالبياللي620135125717
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالعالي عبدالتازي62013698630
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسعيدةالتامري62013795774
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاسماءالتجاني620138210894
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالمصطفىالتفاحي620139195485
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرضوانالتواهمة62014050023
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسميرةالتوفيق62014184088
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجصالحالتويسي620142185375
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجخديجةالتويسي62014339134
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالجالدي620144111039
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخالدالجبيلي62014547727
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحنانالجديوي620146113491
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمدالجراري62014797993
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجزينبالجاليدي62014871308
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسناءالجناني620149198409
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفدوىالجوهري620150104187
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاسماءالحاتمي62015169075
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجوفاءالحادك62015247950
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعزيزالحافضي620153230021
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجصالحالحافظي62015463102
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجعزيزالحائط62015544316
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوججوادالحباشي62015663177
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجكلثومالحجام62015783955
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجصالحالحجام620158169343
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجزينبالحجام620159180976
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاسماءالحجامي62016041967
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسكينةالحجبي620161165595
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحسناءالحجلي620162115236
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجيونسالحديوي620163229854
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمدالحر620164220715
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعبدالمولىالحرشاوي620165181444
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسعيدةالحريشي620166135597
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجراضيةالحسناوي620167106821
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخولةالحسناوي62016877460
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوججمالالحسناوي620169224023
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاسماءالحسناوي62017047987
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجهللا عبدالحصار620171208150
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخديجةالحصار62017261896
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالحضار62017396534
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجايمانالحضار620174141744
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجإسماعيلالحضار620175113671
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجابراهيمالحضار62017693140
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالهادي عبدالحضري62017747303
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالحطاب620178142689
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجعائشةالحطاب620179187624
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالحقاوي620180213090
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسعادالحلوي620181117554
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنزهةالحمداوي62018295945
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرجاءالحمراء620183143952
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجزهيرةالحمري62018486525
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجزهرهالحمري62018529460
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجابتسامالحمري620186113581
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوججوادالحمريطي62018775981
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعيصامالحمومي620188133930
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاكرامالحمومي620189162922
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعادلالحموني620190217078
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية
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مزدوجمريمالحمياني620191169129
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسفيانالحميدي620192106520
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسعيدالحنكش620193164810
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوججوادالحنكش620194132572
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعبدالكاملالحنوني620195221897
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنوالالحو620196186257
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعبدهللاالحو620197199927
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجزهوةالحو62019845229
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجأيوبالحو620199162574
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجابتسامالحو620200191371
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعزيزةالحواصي620201223561
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجيونسالحوزي62020227613
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية
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مزدوجمحمدالحوزي620203162530
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجربيعالحوضي620204115586
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخديجةالحوضي620205184618
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجكمالالحياني620206152709
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجياسينالحيداوي620207204915
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالحيداوي620208210848
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجامالالحيداوي620209143675
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجغزالنالحيدودي620210106699
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجلمياءالحيرش620211121372
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجناجيةالحيمر620212165046
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجدونياالحيمر62021382055
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجلطيفةالخاتر62021475654
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية
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مزدوجالدين صالحالخالدي62021518534
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجزينبالخالدي62021650811
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرجاءالخالقي620217172113
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعزيزالخديري62021862669
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالخروبة62021922480
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاكرامالخروبي62022075542
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعثمانالخزار620221144244
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجماجدةالخطابي62022249371
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالغني عبدالخطابي62022331504
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمينةالخالدي620224117659
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسهامالخلفي620225171984
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفوزيةالخلوقي62022636341
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

Page 517/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
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مزدوجهاجرالخليل62022786603
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخديجةالخليل620228195791
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرحالالخليلي62022952257
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالحليم عبدالخنفي620230220588
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالدين نورالخوش62023133780
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالخويمة62023248488
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعباسالخياط62023368784
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمدالخيراوي62023497727
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجليلىالدالي620235169686
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسعادالداهي620236136807
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعرسوناتالداودي62023781215
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالنفوس حياةالداودي620238222573
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية
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مزدوجمحمدالدبلوزي62023977476
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمدالدحاني62024091893
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحسنالدحاني62024137259
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالرحمان عبدالدحاني620242199428
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحسنالدحاني62024346471
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخديجةالدراوش620244166552
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجصارةالدرفاني620245167178
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعثيقةالدرويش620246169239
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجوردةالدزوزي62024749148
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالحفيظ عبدالدشري620248180297
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجغيثةالدليمي62024912928
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسليمةالدليمي620250175926
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية
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مزدوجبشرىالدليمي620251177769
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجكريمةالدهبي62025248152
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجلطيفةالذهبي620253105470
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخديجةالذهبي620254144014
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجايوبالذهبي620255105915
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالمصطفىالذهبي62025676873
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفاطمةالرابحي62025719874
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفاطمةالراجي62025871060
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسميرةالراجي62025971377
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسكينةالرازقي62026091117
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمريمالرازي62026153913
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمريمالراشدي62026291692
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية
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مزدوجعمادالراشدي620263119035
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسارةالراشدي62026446334
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسماحالرافعي620265118059
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسعيدالرافعي620266104324
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجزهيرالرافعي62026766333
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجايمانالرافعي620268196185
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجأشرفالرافعي62026940948
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجابراهيمالرافعي62027092145
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجابراهيمالرامي620271148038
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخديجةالراوي620272121291
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحنانالرباح62027367375
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالعابدين زينالرباعي62027480934
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية
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مزدوجيونسالربيشي620275185074
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجكمالالربيشي62027692552
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعثمانالربيشي620277134244
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعبدالرحيمالربيشي620278148885
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفيروزالرحالي620279204637
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالكبيرةالرزيقي62028018575
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسميرالرشاق62028123093
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاللطيف عبدالرشيدي62028232177
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالرصفي620283118013
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسعيدالرضواني620284187556
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاحمدالرضيوي620285119076
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرشيدالرعيضة620286140911
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

Page 522/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
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مزدوجالمهديالرقيبي620287170222
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجلبنىالرملي620288121214
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجناديةالرويشق620289223721
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحنانالريتال62029042942
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنهيلةالريتول620291114073
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنورةالزاهري620292197604
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجشرافالزاهري62029349545
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحميدالزاهري620294142062
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسلوىالزاهي62029560500
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفاطمةالزاهيري620296190197
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجطارقالزاوية62029742299
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخولةالزائري62029860255
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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جماعي استدعاء

مزدوجرجاءالزحنوني62029978911
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفتيحةالزراري620300142536
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاسيةالزراري620301161288
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعزيزةالزراف620302233582
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجوفاءالزرقتوني62030363861
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنورايمانالزرهوني62030474191
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجلطيفةالزروالي62030538993
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعبدااللهالزروالي620306147130
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفتيحةالزعري620307102685
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاسماعيلالزعالمي62030835305
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسكينةالزعيتري620309134416
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجماريةالزلزولي62031064015
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجمحمدالزهري620311193146
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخديجةالزهري62031291392
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجلطيفةالزهيري620313157855
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعزيزةالزهيري62031442203
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسناءالزوهيري620315188166
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجلبنىالزوين62031687805
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالغني عبدالزوين620317176551
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمريةالزياني620318143025
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعزيزةالزياني620319227820
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسكينةالزياني62032088079
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمدالزيتوني62032168604
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعزيزةالزيتوني620322197896
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجالرحمان عبدالزيتوني62032327035
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخالدالزيتوني620324207748
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحمزةالزيتوني62032549720
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحسنالزيتوني62032660096
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجأيوبالزيتوني620327116877
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالحسنالزيتوني620328211978
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجأسماءالزيتوني620329183497
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعبدالمنعمالساحلي62033066863
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفتيحةالساف620331124885
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحسنةالساقي620332139415
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسناءالساكت620333171129
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمدالسالمي62033464787
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجعامرالسالمي620335224180
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحمزةالسالمي620336224783
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجإيمانالسالمي620337126049
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالهامالسالمي62033861013
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجسميرالسام620339117340
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحسناءالساوي620340209146
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالمصطفىالسدراوي620341145448
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمعادالسرار620342145772
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاللطيف عبدالسريدي620343176891
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجوسيمةالسريرة620344154754
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجياسينالسعدي620345113846
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجوفاءالسعدي62034698557
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية
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اإلبتدائي التعليم سلك
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جماعي استدعاء

مزدوجعبدالمطلبالسعدي62034799720
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجطارقالسعيدي62034880421
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالدين صالحالسفياني62034957455
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجكوترالسقاء620350168276
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجوليدالسليماني620351110382
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالمنعم عبدالسمعلي620352132224
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجهندالسماللي620353160922
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمريمالسماللي620354171690
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجامين محمدالسماللي62035588676
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجماريةالسماللي620356149258
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالسماللي62035773035
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاسماعيلالسماللي62035849071
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجازهورالسماللي620359168259
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجابراهيمالسمي620360210879
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنزهةالسنوسي62036121949
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمدالسورني62036239053
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالسوسي620363182043
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالحكيم عبدالسويهل620364202853
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجهندةالشابي620365135530
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجناديةالشاتي620366184360
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنعمةالشاري620367165446
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجبشرىالشاشي620368107845
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنبيلةالشاكري62036960839
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجرشيدةالشانع620370189035
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجناديةالشاني620371218701
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنعيمةالشاوى620372204347
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجناديةالشايب62037375923
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمدالشايب620374185482
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعصامالشايب620375162217
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالحكيم عبدالشائب620376227651
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجزينبالشبي62037718116
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجزهيرالشتوي620378148190
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالدين بدرالشتوي62037952307
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجابتسامالشتوي620380222453
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعواطفالشجعي620381203243
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحسناءالشخش62038280150
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجالصمد عبدالشرادي620383134850
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنجوىالشرقاوي62038446202
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمورادالشرقاوي620385114496
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاللطيف عبدالشرقاوي620386106846
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجاللطيف عبدالشرقاوي620387221798
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجأيوبالشرقاوي62038898922
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجخديجةالشريط62038960131
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجأيوبالشطيبي620390144697
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجامينالشعبطي62039168846
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجنزهةالشعبي62039294214
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمريمالشعيبي620393190365
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفتيحةالشعيبي620394191220
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجخديجةالشعيبي62039527628
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجمحمدالشفناج62039615101
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالتجانيالشفناج620397140715
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجحسناءالشكر620398148727
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجفاطنةالشلحاوي620399129814
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالشليح620400115835
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية الزيتون االعدادية

مزدوجعزيزةالشمين620401118856
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجربيعةالشوبي62040268901
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجخولةالشوكة62040383545
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالهامالشيباني620404118433
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنجوىالشيكر620405148908
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجفاطمةالشيكر620406167112
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجأمينالشيهب62040762077
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجاحمدالشيهب620408109477
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجناديةالصاحبي620409141324
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبدالصمدالصاحبي62041048927
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجأشرفالصاحيبي62041148950
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالسعيدالصادق62041249976
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعزالدينالصادقي620413219882
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجكريمةالصالحي62041437507
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجأيوبالصالحي62041559735
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجأنيسةالصالحي620416103249
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالصبهاني620417125946
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالصديقي62041881609
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجبشرىالصرصاري620419137507
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالصغير620420206063
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجزكرياءالصغير620421167776
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحسنالصغير620422201896
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعمرالصغيري62042377869
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسميرةالصمودي620424198668
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبدالرزاقالصوفي620425229461
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرجاءالضاوي62042649253
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجخديجةالضاوي620427161065
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجهندالضبلي62042816818
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالهامالضبلي62042916602
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحوريةالطاري62043081940
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجوسيلةالطالبي62043113932
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمباركةالطالبي620432172423
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجهشامالطاهري620433152217
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنورةالطاهري620434148428
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمريمالطاهري62043520871
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمريمالطاهري620436173991
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمرادالطاهري62043770270
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالطاهري620438104375
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجفاطمةالطاهري620439197980
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعادلالطاهري620440152617
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسعيدالطاهري620441188823
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرشيدالطاهري620442180707
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجحياةالطاهري62044359821
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالطاهيري620444158781
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمصطفىالطوسي62044552967
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالطوسي620446111056
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسميرةالطوسي62044777289
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجإلهامالطوسي62044858672
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجإكرامالطوسي620449143206
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجابراهيمالطوسي620450208545
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالخالق عبدالطوير62045112508
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرشيدةالطويل62045282755
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالجبار عبدالطير620453100866
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبدالغانيالظريف620454157860
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجنجاةالعابدي620455161973
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجايوبالعابدي620456160920
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالعابيد62045711177
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمنيرالعاتيق620458161608
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالعادل62045962925
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمريمالعاطفي62046088748
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجلطيفةالعاطفي62046115501
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحمزةالعالي620462132012
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجليلىالعامري620463119570
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجكوثرالعامري62046496484
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسعادالعامري62046566252
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجخديجةالعايدي620466193246
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

Page 537/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجناديةالعباسي620467107714
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجلطيفةالعباسي620468110772
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالعباسي620469119996
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسعادالعباسي620470107518
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجخديجةالعباسي620471174916
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحليمةالعباسي62047226325
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجامينالعباسي620473220689
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجاسماعيلالعباسي620474202401
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحنانالعبدالوي62047527759
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجهيشامالعبيدي620476235007
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجبوشرىالعدراوي620477179684
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحجوبةالعديلي620478176381
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجعزالدينالعراسي620479135481
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالكريم عبدالعرشة620480117667
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجتوفيقالعرفاوي62048190921
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجبهيجةالعرفاوي620482203549
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسعيدالعروسي620483191553
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجكريمةالعزيري620484212746
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرضوانالعسراوي620485170935
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالعسري620486211900
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعزيزالعسري620487168809
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالرحيم عبدالعسري62048876827
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسكينةالعسري62048982252
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجدنياالعسري620490148339
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجخديجةالعسري62049182210
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحسناءالعسري62049279274
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجأحمدالعسري62049379201
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجهبةالعسولي62049493330
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجبهيجةالعسيري620495183029
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسميرالعشاق62049622405
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعثمانالعطاري620497136561
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبداللطيفالعظمى620498186158
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمريمالعكاري620499101036
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجادهيبةالعاللي62050089763
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجخالدالعالوي62050169267
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنعيمةالعلمي62050219835
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجفوزيةالعلمي620503191518
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجهشامالعلوة62050437473
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالعلوة62050538806
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجشيماءالعلوي620506190373
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحسناءالعلوي620507202473
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحسناءالعليش62050872073
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجيونسالعماري62050958128
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجكلثومالعماري62051083792
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالعماري62051155340
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجاللطيف عبدالعماري620512147248
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجخولةالعماري62051390426
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحسنالعماري620514106117
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجبشرىالعماري620515123572
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنورالدينالعمراني62051661087
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمصطفىالعمراني62051780314
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجكريمةالعمراني62051873285
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالزهرة فاطمةالعمراني62051964325
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرشيدالعمراني620520199352
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجدينارالعمراني620521150887
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجلوبنىالعمراوي62052292063
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسلوىالعميري62052339983
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحسناءالعميري620524168365
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمريمالعنان62052547491
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجلحسنالعنباري62052692874
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجعزالدينالعنكود62052787966
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحسناءالعنكود62052899846
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجامينةالعنكود620529140509
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجياسينالعود620530124314
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجفوزيةالعود620531237554
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسناءالعود620532177696
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمينةالعوني620533161659
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجلبنىالعوني620534187049
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجزهيرةالعيساوي62053560664
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسهامالعيشاوي62053665768
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرشيدالعينوس620537182903
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمريمالغابري62053882308
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجمحمدالغابي62053911702
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرجاءالغابي62054011845
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجفاتنالغازي620541165866
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرجاءالغالي620542229395
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنورالدينالغزواني620543101452
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجخديجةالغضبان620544164854
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبدالرحمانالغناوي62054582933
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالغندور620546130276
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسكينةالغوتي62054765220
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجخالدالغوتي620548149947
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجوفاءالفاتحي62054993312
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالرحيم عبدالفاتحي620550151466
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجنوراالفارسي62055127402
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجهشامالفاضل620552187633
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسعيدالفاضلي62055382527
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجأيوبالفاضلي62055427507
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالفاضيلي620555172479
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجليلىالفاطمي620556140975
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحميدالفاطمي620557201004
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعمرالفائز620558174803
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجبهيةالفحلي62055973449
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالمصطفىالفريخي62056087787
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمريمالفصال620561110621
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسميرةالفضولي62056291822
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجفاطمةالفقير62056392455
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالهادي عبدالفقيري62056433669
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجإسماعيلالفلس620565128356
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمصطفىالقادري620566136241
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالقادري620567220154
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعائشةالقادري620568160344
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجغزالنالقاديري620569154196
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعمادالقاسمي62057064941
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالمجيد عبدالقاسمي620571190201
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالرزاق عبدالقاسمي620572238324
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرفيقةالقاسمي620573135755
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجدنياالقدوري620574165510
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجمحمدالقديري620575101704
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالقرافلي620576185800
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسميرةالقرافلي620577148814
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرشيدالقرافلي620578130729
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالدين صالحالقرشي620579104565
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسارةالقرشي620580170258
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسكينةالقريشي62058178091
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالعالي عبدالقزبوري620582143805
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوججاللالقطبي62058337766
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجشرافالقطراني620584201278
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالحسينالقالل620585171501
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمينةالقمح620586165094
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجسعادالقوري620587113816
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالقيسي62058891858
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمريمالكارديني62058940344
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجغيثةالكاس620590159444
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحسنالكاملي620591178456
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبدالرزاقالكبوري62059234923
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوججميلةالكح620593161676
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجودادالكداري62059475417
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمريمالكركدي62059531647
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنجوىالكرني62059696066
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسفيانالكرومي62059717022
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحميدالكرومي620598156276
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجاحمدالكرومي620599113925
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالعزيز عبدالكريم620600212457
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعزيزالكزكازي620601239592
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسكينةالكطاية62060237664
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنورةالكعيبة62060342050
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجياسينالكموني62060437502
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجابراهيمالكوح62060595369
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجيوسفالكوضي620606112979
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجاسماءالكوضي620607187399
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعزيزالكومي62060820577
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجوجدانالكيحل62060977885
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالناضير عبدالكيرامي620610124039
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجايوبالكيزومي620611159543
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجشيماءالكيوي620612128773
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجليلىاللطيفي620613194272
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجليلىاللويزة62061433994
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبدالرحيماللويزي62061537624
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجشيماءاللويزي62061679374
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسكينةاللويزي620617190549
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالليم62061888711
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعزيزالماكني62061956410
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجناديةالمالقي620620201058
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالمالكي62062168288
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوججمالالمالكي62062281494
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجاكرامالمالكي620623115146
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعصامالمباردي620624178724
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجودادالمباشر62062571040
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالهامالمجناوي62062613394
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوججميلةالمجيد620627203456
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجزهيرةالمحفوضي620628128175
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسناءالمحفوظي62062983335
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالرزاق عبدالمختاري62063081203
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجياسينالمداري620631146685
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالهامالمدن620632188141
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبداإللهالمرابطي62063312182
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالهامالمرابطي620634200848
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجعثمانالمراوة620635211691
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجيونسالمرسلي62063689384
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمريمالمرسلي620637168116
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجفتيحةالمرسلي620638139654
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحمزةالمرسلي620639177793
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوججميلةالمرسلي620640124481
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوججميلةالمرسلي620641139920
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالمطلب عبدالمزدي620642129294
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمريمالمزواري620643237348
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحمزةالمزواري62064464134
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجامينةالمزواري620645102788
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

620646207634
 المزواري

الكالوي
مزدوجغيثة

قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجالزهراء فاطمةالمساوي62064755859
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجياسينالمسعودي62064893320
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمصطفىالمسكاوي620649167565
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجاللطيف عبدالمسكين62065070265
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرضوانالمصالي620651105966
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجزهرةالمصروحي620652106655
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعائشةالمطاعي620653176050
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالهامالمطلوب620654168320
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالمعتصم62065549034
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسميرةالمعروفي62065694932
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجليلىالمعزوزي620657168167
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجأيوبالمعزوزي62065826083
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجمريمالمعطاوي62065949595
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجزكرياءالمعطاوي62066017080
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوججوادالمعطاوي620661140528
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحبيبةالمعفي62066251688
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعثمانالمعالوي62066380693
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجانسالمعالوي620664144517
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالزهرة فاطمةالمعنى620665132674
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحمزةالمغراوي62066627964
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجأيوبالمكاوي62066740721
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجازهورالمكاوي620668116581
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالمكدر620669191507
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجايوبالملحوني62067080863
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

Page 554/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجبسمةالمليوي620671109154
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعليةالممناوي620672115610
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعصامالممناوي620673199709
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحمزةالمندري62067474871
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسفيانالمنصور620675206289
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبدالرزاقالمنصوري620676152961
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجاسماعيلالمنصوري62067775063
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالرحيم عبدالمنوني620678136185
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجيوسفالمنيار62067999982
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحسنالمنيار62068092040
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسميرةالمهتدي620681232573
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجناديةالمهداوي62068270601
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجمحمدالموحدي620683201976
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجامين محمدالمودن620684220997
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجغزالنالمؤدن62068557346
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرقيةالمؤدن620686235828
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسكينةالميار62068792616
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجفاطمةالمير62068828693
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسهامالميموني620689149010
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنسرينالنابغة62069084185
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالدين عزالناجي620691206129
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسميرةالناجي62069295513
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعثمانالناحلي620693220293
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرضوانالناشطي62069484311
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجعمرالناصري620695176971
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبدالرحمانالناصري620696118571
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجاللطيف عبدالناصري620697209881
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحنانالناصري62069884807
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحبيبةالناصري620699135004
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجاسماءالنائم62070052512
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبدالسالمالنباكي620701105231
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالرزاق عبدالنباكي620702225271
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجلبنىالنبوتي62070367249
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجيونسالنجاري620704109308
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجياسينالنجاري620705135210
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنوراالنجاري620706196603
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجنبيلالنجاري62070731195
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجكمالالنجاري62070851627
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجزهيرالنجاري62070931311
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرشيدالنجاري620710104759
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالمصطفىالنجاري62071160432
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبدالمنعمالنحاس620712161145
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبدالحميدالنحيحيل620713180605
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحنانالنصري62071482180
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجزهرةالنضيج620715223927
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنورةالنطاكي620716126337
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسكينةالنطاكي62071775698
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجأميمةالنطاكي62071872454
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوججهادالنظام62071963610
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحياةالنعناعي620720125713
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنعيمةالنفرى62072193748
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجبوبكرالنمرة620722163481
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالحكيم عبدالنهضي620723227680
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجأيوبالنهضي620724130838
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنزهةالنهير620725199215
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحكيمةالنواوي620726144566
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسهامالنويوات620727164837
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالهادي62072882738
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجيوسفالهاشمي620729144904
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجشرافالهاشمي62073011233
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجرشيدالهاشمي620731135489
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجفاطمةالهجامي62073228482
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجهندالهداجي62073328857
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسندسالهداجي620734136661
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةالهرامي62073578600
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجغريبةالهردة620736226161
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجامالالهزميري62073792868
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنورالدينالهاللي620738108275
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجأمين محمدالهاللي62073929394
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجزهيرالهاللي62074073571
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنبيلةالهواري620741190453
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالهواري62074238781
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجالعزيز عبدالهواري620743204247
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجشرافالهواري620744140474
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجابتسامالهيبة62074577864
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالهيدان62074633409
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجوجدانالهيداني620747104528
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوججمالالهيشر620748142792
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمريمالهيشم620749123076
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعاللالواحيدي62075050119
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجلبنىالوافي620751101535
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرشيدالوافي620752152987
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحياةالوافي620753126150
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحسنالوافي62075467008
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجحياةالوتوات62075527790
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالوجطاني620756143089
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالوحداني620757101099
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوججوادالوردة62075829478
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجلطيفةالوردي620759179005
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبدالرحيمالوشكاري620760200376
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجناديةالوهابي620761107132
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدالويزي62076238489
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالدفانيالياسمين620763186907
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجفريداليحياوي620764120883
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجحناناليزيدي620765102695
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجيوسفاليكيوي620766214237
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجسكينةاماد620767184939
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجايوبإمدران620768173803
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمدأمزي62076992738
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجخولةامزيوقة62077030835
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعائشةامنصور620771204862
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعصامامهيلة620772179168
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالرزاق عبداميح62077395990
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعادلاميح62077490994
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسكينةاميدة620775204540
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجنزهةانعينعة62077642926
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسكينةانعينيعة620777119468
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجايوبانواري620778168321
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوجعتيقةأهريم620779107217
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجبهييجةاوتاضى620780118216
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالسالم عبداوحسين620781162455
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسفياناوسعيد620782127876
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمحمداولكبير62078384718
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجفاطمةاومادي62078414772
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجالمهدياحساين ايت62078572711
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجكلثوماحميدة ايت62078650922
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجكريمةاالحمادي ايت62078764264
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسكينةالتومي ايت620788205279
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجغزالنالحسين ايت62078949308
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجياسينالداودي ايت620790206523
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية
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مزدوججهانالري ايت620791177047
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعبدالكريمالشليح ايت620792206192
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجايمانالطالب ايت620793105034
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمريمالطالب أيت620794157569
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجرجاءالعامل ايت620795199997
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسكينةالقاضي ايت620796106690
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجمنىالمقدم ايت620797180585
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجعصامبعيسى ايت620798220589
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجسعيدةبوشعيب ايت62079961558
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجامحمدحدو أيت620800224596
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية أبو بكر القادري االعدادية

مزدوجخديجةسكري ايت620801141086
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجليلىسليمان ايت62080265552
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية
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مزدوجكوثرسليمان ايت620803224483
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجابتسامسليمان ايت62080464850
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمرادصبيحة ايت620805162307
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسعادهللا عبد ايت620806119229
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجنسيمةعبو ايت620807218736
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجرشيدةعدي ايت620808217088
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجطارقعال ايت620809198941
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعزيزةعالل ايت620810122703
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسميةقليلة ايت620811236647
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسميةلعميم ايت620812166143
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالرحيم عبدلعيساوي ايت62081325965
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسارةمنصور أيت620814126568
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية
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مزدوجمريمباجاجة62081557197
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجايوبباجدي620816126276
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجفاطمةباحد620817105720
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحنانباحمو620818134005
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجأمالبادي620819100648
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجابتسامبار620820134761
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحمزةباركي62082176113
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجيامنةباري62082268092
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسارةباري620823107313
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجهدىباز62082455619
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجهالةباصيط620825195530
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعبدالرحمانباصيط620826194384
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية
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مزدوجإيمانباغوغ62082738727
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالحسنباكيا620828187332
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاشتويةبالحمر62082936294
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسهامبالراضية620830142071
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدبالعطار62083163411
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجوفاءبالقائيد620832159195
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجصباحباني620833101499
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاكرامبايدار620834166768
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجابتسامبخثة62083538883
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعبدربهبخيت620836237950
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعبدااللهبدرالدين620837229921
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوججميلةبدري620838113484
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية
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مزدوجنوالبديع62083944793
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجرضوانبركاوي62084013119
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية القدس االعدادية

مزدوجامالبرهومي620841123992
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعتيقةبريس620842174464
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمريمبشاري62084391357
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجشريفةبعنان62084488396
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجفؤادبغدادي62084587224
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجياسينبكار620846105937
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجخالدبكار620847107299
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحفصةبلبهلول620848131389
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمصطفىبلحمامة620849170244
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجطارقبلخاتم620850130969
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

Page 569/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
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مزدوجالصمد عبدبلخضرة62085142507
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدبلدي620852126258
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعمربلعباس62085355542
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحنانبلعلوة620854208007
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجادريسبلعوني620855174962
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحكيمةبلغابي62085615167
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجرجاءبلفاسي62085732247
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوججميلةبلفاسي62085854625
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدبلفقيرة62085950612
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجزهيربلقائيد620860117673
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية القدس االعدادية

مزدوجأميمةبلقرشي62086129439
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسهامبلكحلة620862120128
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية
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مزدوجخميسةاعمر بن620863145645
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمداعويشة بن620864204511
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسهامالحاج بن62086583547
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالرحمان عبدالدمناتي بن620866129078
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجياسينالشلح بن62086791929
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمصطفىالشليح بن620868191119
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجامينالصويرة بن620869191985
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجنزهةالطالب بن620870104968
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمريمالطالب بن62087176265
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجفتيحةالطالب بن620872184914
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعبدالرحمانالطالب بن620873227094
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدالعباس بن62087490422
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية
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مزدوجطارقالعطار بن62087587819
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالرزاق عبدالغالي بن62087671901
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالهامالفقيرة بن620877201798
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجبديعةالمقدم بن620878129470
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجموحسينحجاج بن62087929012
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةدامي بن62088083081
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية القدس االعدادية

مزدوجزينبدكا بن62088134109
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجغزالنصالح بن62088239452
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجفتيحةعتو بن62088354867
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعبدالرحيملعريف بن62088446668
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجربابمسعود بن620885119474
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجصباحبناصير620886173594
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجخولةبناني62088761471
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالعالي عبدبنجيب620888200667
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدبنحادة620889179132
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالسعديةبنخلوق62089071342
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجخديجةبنديان620891149004
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعبدالرحمانبنرمان62089253379
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاميمةبنرمان620893136970
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحنانبنسالك62089424875
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاحالمبنسلطانة62089589247
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاسيةبنشكور62089644452
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجخديجةبنشيخ620897214996
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجساميبنصغير62089818930
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجابتسامبنعباد620899129942
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجزينببنعالل62090095281
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعثمانبنغانم620901235463
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجيوسفبنفنش620902160049
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاإلله عبدبنلمعلم620903175924
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجرشيدبنواكة620904164024
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجفاطمةبهلولي62090571253
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالرزاق عبدبهلولي620906169520
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجصالحطالب بو62090736947
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحمزةبواشتلة620908164175
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعزيزبواعزيز62090995058
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمريمبواعمامة620910169720
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجالزهراء فاطمةبوجعادة62091131954
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالرزاق عبدبوجليدة62091275946
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسميةبوجو620913155999
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجطريقبوحافر62091489772
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجزينببوحزام620915120224
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجليلىبوحليل620916130641
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجيوسفبوخبزة620917100442
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجنسيمةبوخيمة62091895887
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجامالبودراع620919105103
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالرحيم عبدبودقيق620920149845
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية القدس االعدادية

مزدوجيوسفبودالعة620921179694
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالعيد امبودلي620922200031
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجكريمةبورحمون620923124475
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجكوثربوزدو620924118595
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسفيانبوزهور62092514464
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعبدالعاليبوستة620926119360
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجزهيرةبوستة62092737092
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجخديجةبوسروال62092828074
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعمادبوشحمة62092939598
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجهدىبوشقور62093048812
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمباركةبوشقور62093148634
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالحبيببوشكول62093263928
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدبوشمعة620933108821
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمعادبوضهر620934108288
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجالواحد عبدبوضهر620935180745
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجرجاءبوظهر620936141745
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمريمبوعافية62093714062
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةبوعافية62093890527
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجخديجةبوعبيد62093947928
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعمربوعتروس62094053093
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعمادبوعزاوي62094182666
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالسالم عبدبوعزاوي620942148821
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجوجدانبوعزيز620943199855
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالحكيم عبدبوعزيز62094492475
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاحمدبوعالكة620945179977
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجليلىبوعاللة62094649654
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجطارقبوعاللة62094760103
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجطارقبوعاللة62094899272
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجنزهةبوعلي62094978153
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحنانبوعلي62095019346
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحسنبوعلي620951163333
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجغيثةبوعليل62095249525
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمريمبوعنان620953105327
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجايمانبوعنان620954125349
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجنهيلةبوعناني62095580526
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجايوببوعناني620956178125
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجغزالنبوغازير620957112914
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجخديجةبوفطح62095886670
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجمباركةبوقراب62095960460
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجفاطمةبوقراب62096067778
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية القدس االعدادية

مزدوجخديجةبوقراب620961167738
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالرزاق عبدبوققا620962165713
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجرضوانبوكامة620963150690
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسناءبوكحكوح62096461283
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجنجاةبوكرين62096574570
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدبوكرين620966142843
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجفاطمةبوكرين62096738744
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجلطيفةبوالك620968118701
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجهاجربولحيا62096981618
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجايوببولحية62097020418
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجالرحيم عبدبولغزاالت620971235839
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةبولفعة620972208530
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالدين صالحبولفعة620973123912
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجفاضمةبولكيد620974199364
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةبولنوار62097554844
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةبومزوغ620976188282
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجزكرياءبونوارة62097739683
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجرشيدةبونوالة620978228781
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجدنيابوهنان620979147943
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحسناءبوهنان62098069938
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةبياضة620981104073
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجتوريةبياضة620982151935
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجهدىبيجي620983147462
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمرادبيوض620984163173
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجلطيفةبيي620985205345
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمريمتابت620986175666
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجامينةتاتبت620987178523
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجصفيةتامر62098821088
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجصفاءتريكزي620989230489
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاسماءتغزاوي620990180951
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسارةتوفكى620991184966
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاللطيف عبدتوفيق62099238065
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاحالمتوفيق620993163002
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجأمينتيديلي620994122883
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجعزيزتيزوضا62099583708
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجهجرجابري620996166730
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجشيماءجابري620997159797
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعبدالغنيجاد62099877642
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحمزةجالي62099962561
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجساميةجبابرة62100090414
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية القدس االعدادية

مزدوجهندجبار621001107386
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسارةجبار62100285143
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدجبالة621003152623
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجورديةجبور62100445910
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجرفيقجدوال62100535834
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسميةجراح62100676883
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجزينبجكان62100779830
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجساميةجالل62100896231
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسميرةجمجي621009225985
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاسماءجمجي621010188849
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمرادجميلي62101143932
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجنسيمةجواعة621012200407
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجزكرياءحاتم621013183116
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجخديجةحاتم621014155003
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمباركحافظ621015161869
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالرزاق عبدحافظ62101676025
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجهالةحبوب62101790715
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجفاطمةحبوب62101860767
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجهيشامحبيبي62101981153
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجهشامحبيبي621020214855
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمريمحبيبي62102114248
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالصادق عبدحجاج621022193899
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسعادحجاجي621023204250
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجيوسفحداش621024109631
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدحداش62102597736
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاسماعيلحدو621026184640
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجهشامحدوش62102737368
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجكريمةحدوش621028159629
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةحدوش62102943392
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجخديجةحدوش62103063927
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجحميدحدوش62103131542
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالغني عبدحراتي62103295699
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجكريمةحربال62103347400
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجغزالنحرصاوي62103462018
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالحبيبحروش62103523140
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجنجوةحساني621036234416
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجشيماءحسبي621037148775
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجراضيةحسبي621038124714
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعنايةحسون62103955130
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجيسراحشاد621040157418
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية القدس االعدادية

مزدوجدنياحضرية621041159418
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدحفضي62104253687
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجالواحد عبدحكم621043125132
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحسنحكوش62104469497
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجرشيدحكوش621045160999
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجيونسحلحال621046189661
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسناءحلوات621047176441
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعبدالرحيمحليم621048170165
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجرحالحمان621049217626
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسناءحماني621050217167
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالرزاق عبدحمدوش621051129991
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجرشيدةالطوبة حمر62105262194
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجرحالحمراس621053160367
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجأيوبحمل621054142972
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية
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اإلبتدائي التعليم سلك
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جماعي استدعاء

مزدوجعزالدينحمودي621055192178
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالرحمان عبدحمي62105698628
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةحميدي621057112431
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالحبيبحنزاز621058150356
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحسناءحوران62105950746
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجلطيفةحوزاوي621060204230
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالكريم عبدحوزي62106152624
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجهيشامحيدة62106269961
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدحيدة621063109333
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاحمدحيلمي621064143695
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجفتيحةحيمر621065168913
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجليلةحيمود621066105154
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجيونسخالد62106770552
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجغزالنخالص62106891595
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجبوشرةخديد621069142796
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجياسينخربيش62107026218
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالمهديخريبكة62107150844
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةخضرة621072166460
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةخلوق62107339940
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعبداإللهخلوق621074202876
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالعالي عبدخلوق621075101042
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجايوبخلوق621076101308
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجامالخلوق62107768451
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجابتسامخليل621078118274
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجشيماءخمر62107947480
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجياسينخنيبة621080158653
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية القدس االعدادية

مزدوجوليدخويا621081105622
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجأسماءخي62108246424
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحوريةخياطي621083209659
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجخديجةخية62108477068
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجطارقخيي62108540847
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسارةدحاني62108638514
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجياسميندحماوي621087114630
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجصباحدحو621088111075
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسلوىدحو621089217262
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجياسيندخشون621090152084
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجالغني عبددخشون621091129446
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةدراع621092152101
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجغزالندراع621093224101
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجماريةدغنوا62109429979
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجفيصلدكداك62109527780
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمددكر621096199406
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجياسيندليمي621097175484
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحناندليمي62109885987
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجوداددنون621099177149
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجغزالندنون621100185072
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحادةدهير621101129045
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاحمدديدي62110279667
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجنورةرابح621103105869
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمريمراحوا621104202945
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجهشامرازق621105213049
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجأسماءراشيدي621106195624
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدرافق621107135567
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالنجالء حليمةرحاني62110891682
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمصطفىرزقي62110979186
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاحمدرزقي621110204130
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجهندرزوق62111146590
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسميةرزوق62111279107
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحنانرزوق62111338222
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجأمينةرزيق62111466731
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجكمالرشيد621115207328
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسلميرشيد621116109861
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالدين بدررشيد621117223610
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجصباحرشيق62111826803
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجبوبكررشيق621119112506
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجوفاءرضاوي621120102629
قلعة  : إقليم

السراغنة
16ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالخالق عبدرضوان62112119040
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجانتصارركاكي621122180406
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسميرةرمزي62112351591
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعمادروجع62112461567
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدرياض621125133367
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجايمانرياض621126118044
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجعزالدينريان621127238271
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجفؤادريشي62112819126
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسعيدةريشي621129106523
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالوافي عبدزاهيد62113028035
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالمولى عبدزائرة621131160529
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاللطيف عبدزركل621132121700
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجكمالزروال621133222529
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةزروال621134136815
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالحق عبدزروال62113526201
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجشرفزروال621136190935
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسكينةزروال621137208698
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحميدزروال621138117604
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجالمهديزروال62113961813
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاكرامزروال621140134573
قلعة  : إقليم

السراغنة
17ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةزعبون62114180519
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةزعيتر62114288811
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدزكار621143214837
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجلبنىزكيم62114422726
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجبدرزهراوي62114581295
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعزيزةزهيد621146142505
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجكريمزهير621147144763
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعمادزهير62114875066
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجدنيازهير621149124237
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجابراهيمزواد621150182402
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجناديةزوبير621151141296
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمريمزوهير62115226724
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوججميلةزويرش621153127290
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجناديةزوين621154213446
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمريمزيان621155212421
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجرشيدزيان621156182016
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجاملزيزعان62115798960
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجزهيرةساسي621158195577
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسعيدسالمي621159167681
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجفيروزساليم62116015532
قلعة  : إقليم

السراغنة
18ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحليمةستاوي621161124121
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجخولةسحمود62116228597
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجالزهراء فاطمةسدون621163106251
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجخديجةسرسيف62116492069
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجوفاءسعد62116521369
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسلوىسعد621166120639
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوججميلةسعد621167104910
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجنهيلةسعدي621168177742
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالهامسعدي621169105576
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجلبنىسعود62117047053
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجزكرياءسعود621171154099
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعتيقةسعيد621172219207
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجخولةالطاهري سعيد62117398326
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجخديجةسكوم62117472920
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجدنياسالم62117596223
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالياسسلمي62117654431
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحسنيةسهيل621177113709
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعبدهللاسوسان621178130145
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالدين صالحسوسان62117939039
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمريمسوسو621180163729
قلعة  : إقليم

السراغنة
19ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحمزةسويبس62118131156
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجابتسامسيدي62118272706
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجغزالنشاطة62118354066
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمجيدةشاكر62118416471
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةشاكر621185119217
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجسكينةشاكر621186162992
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجأمالشانة62118787949
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجنوالشتوان621188200176
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجأميمةشرايبي62118914629
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجزهيرشرقوي621190211558
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجمحمدشرقي621191105987
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعادلشروال621192234080
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعادلشفيق621193150027
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجيوسفشكرهللا62119470030
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجعزيزشكرهللا62119569428
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجدونيةشكرهللا621196234066
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجوصالشكري621197210185
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجهاجرشكري62119856147
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

Page 598/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجعمرشكري62119951231
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجحمزةشكلي621200212461
قلعة  : إقليم

السراغنة
20ثانوية القدس االعدادية

مزدوجابراهيمشكلي621201123282
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحنانشلطة621202110752
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجيوسفشناب621203173862
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجيوسفشهاب62120489598
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةشهاب621205167243
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرشيدشهاب621206117474
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحنانشهاب62120784692
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالهامشهاب62120820606
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجهدىشوقي621209166637
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةشوقي62121075814
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجعمادشوقي621211161852
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالكريم عبدشوقي62121247002
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسكينةشوقي62121375635
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجنبيلشيبوب621214134439
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجغزالنصابا621215110790
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمحمدصابر621216179517
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجراضيةصابر621217163149
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجايمانصابر621218137384
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسكينةصادق62121989616
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسلوىصادقي621220193709
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرضوانصادوق621221156539
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالغني عبدصبحي621222222592
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجناجيةصبري62122360102
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمريمصبري62122491209
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعفافصبري62122516953
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجصالحصبري621226119688
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاسيةصبري621227229455
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاحمدصبري621228120340
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرشيدصبير62122934241
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجهجرصدقي621230201522
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجفتيحةصدقي621231119111
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجصهيبصغراوي621232189094
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحيداويصفاء621233155137
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالمجيد عبدالدين صالح62123480922
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجأيوبالدين صالح621235100022
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمريمصمري62123632306
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجفنيدةصمود621237104215
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسليمةضعيف621238143122
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوججوادضعيف621239130271
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجابرهيمضميري621240100799
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجأيوبطارق62124117983
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالمصطفىربه طالب621242216423
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعزالدينطلحة621243137789
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاميمةطلحة621244106230
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجليلىطوالة621245152088
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاسامةطوسي621246222933
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجفيصلطوطو621247220284
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالياسطويس621248121658
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجكوثرظافر621249117699
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةعاتق621250141045
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجياسينعارف621251176082
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالسعيدعاشر621252216965
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةعاصم62125367494
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجأحمدعاصم621254162827
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجخديجةعاطر621255231510
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالحسنيةعاطفي621256198369
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحسناءعاقل62125794841
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحميدعامري62125877272
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجأمالعباد621259200158
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالمصطفىعباد621260106222
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجيوسفعباسي621261141067
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجخديجةعباسي621262140175
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجبوكرنالرحيم عبد621263121634
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجقيبالالرزاق عبد621264147065
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحورالدينالغني عبد62126536698
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمريمالكائن عبد621266202761
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجزهيرةعبو621267151807
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجيوسفعبيدي621268120177
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالعزيز عبدعتاب62126982595
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجليلةعتيق62127088611
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجامالعدنان62127186958
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالعزيز عبدعدية621272178461
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجهشامعراض621273127648
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاملعرانكوا62127469237
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاميمةعرش621275168946
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجهندعزيز62127670887
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجنجوىعزيز62127780859
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمحمدعزيز621278159096
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجكوثرعزيز62127949294
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجايمانعزيز621280112444
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعزيزةعسال62128130038
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرحالعشاب62128214218
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجالواحد عبدعصاص621283222787
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجزهرةعطيف62128480982
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمحمدعظامي62128519749
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةعفيف621286224314
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجلوبنىعفيفي621287221668
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمحمدعقالن621288151202
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوججمالعكاد621289137854
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجهاجرعاللي621290169073
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجنجيةعلوان621291167406
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرجاءعلوان62129225021
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحسامعلوش62129352503
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجغزالنعمار621294117913
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجعزيزةعمار62129561163
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجناديةعماري621296205815
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعليعمراني621297180032
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعصامعمي62129845187
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحنانعنور621299174188
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجامالعويدات62130074797
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجضهيرعيادة621301190392
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسلوىعيادي621302206279
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحياةعيادي621303233560
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجيونسعيساني621304172707
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجأسماءعيساوي621305129603
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجغيثةعيظامي621306166404
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجلطيفةغازي62130775921
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجغيثةغالب621308106320
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجخديجةغانم621309144080
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةغانمي62131099243
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرضاغانمي62131181255
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجابراهيمغاني62131275656
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمريمغبريط62131384794
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعبدااللهغراير621314104195
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمليكةغرنيط62131567823
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجفتيحةغرنيط62131654207
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوججميلةغرنيط62131744305
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاالله عبدغريب621318217412
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجحليمةغزالة62131977977
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوججوادغزالة62132042350
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالدين نورفاضل621321119079
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمريمفاضل62132290592
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمحمدفاضل62132389806
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجزهيرةفاضيل62132448251
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجنعيمةفاكر621325229705
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسفيانفتاح621326153457
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالصمد عبدفتحي62132776560
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسناءفتيتيش62132899886
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالهامفداوي621329127941
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرحالفرتات621330104727
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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جماعي استدعاء

مزدوجكمالفرتوت621331180633
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاميمةفرج62133233451
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرجاءفرجي62133397546
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجيوسففرحات62133435879
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجياسينفرحات621335163656
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمحمدفرحات621336162142
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجشراففرحات62133739308
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرجاءفرحات621338169090
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحياةفرحات621339107823
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمريمفرحان621340104421
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسعيدفروج621341208686
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجنعيمةفضالن62134223896
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجسوميةفليح62134340212
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاليزيدفليح621344117663
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجياسينفهامي62134576250
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرجاءفهمي62134646480
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالحكيم عبدفهيم621347200882
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجإكرامفؤاد621348142690
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسميرةفوزي621349152390
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسكينةفوزي62135097466
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسارةفوزي62135116315
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجدنيافوزي621352172045
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالمصطفىفوزي62135320611
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاسماعيلفيوض62135450164
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجأناسقاسمي621355179910
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجطي العا عبدالليل قب621356227105
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالحليم عبدالليل قب62135784657
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجياسينقرافلي621358119042
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجيوسفقربال621359133982
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرجاءقرفالي62136047351
قلعة  : إقليم

السراغنة
8ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجلمياءقزمان62136170410
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمصطفىقصدي621362177965
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةقصدي62136354731
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعثمانقصدي621364181499
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالرحيم عبدقصدي621365141226
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمينةقاللي62136686691
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجضحىكبدي62136747511
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالسعيدالعيون كحل621368157733
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمروانكرام621369163281
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعتيقةكرامي621370141553
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعبدالقادركرض621371200672
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمريمكركر62137299757
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرجاءكركر62137348050
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعمركروج621374233232
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجبشرىكرومي621375200459
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمريمكرياط621376144142
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجناديةكريم62137776762
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمحمدكريم62137882318
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجسعادكريم62137950281
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحنانكريم62138092320
قلعة  : إقليم

السراغنة
9ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعبدالهاديكزاصغير621381148961
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوججيهانكضاض621382198993
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجناديةكمال621383215956
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمحمدكمال62138498621
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجابتسامكمال62138558985
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمحمدكمودة62138673659
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجطارقكني62138790120
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجوفاءكونهي621388120302
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجإيمانكونهي621389120123
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمنيراللية621390147025
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجالفتاح عبدلباردي621391229188
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجزهيرةلبريد62139261692
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجنورةلبصير621393208519
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوججهانلبيدي621394115941
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجياسينلبيض62139558919
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجنبيلةلبيض62139619968
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةلبيض62139715613
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحمزةلحتوكي621398163769
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوججوادلحرش62139972120
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجيوسفلحلو621400109870
قلعة  : إقليم

السراغنة
10ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمريملحلو62140161955
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةلحلو62140283179
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجهشاملحمامة621403109677
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةلحمامة621404107170
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمنيرلحمر621405132391
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعبدالرزاقلحمر621406239593
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالفتاح عبدلحمر621407159391
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالسعيدلحمر621408187379
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاحمدلحمر621409156652
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجيوسفلحميدي62141037194
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجناديةلحميدي62141180252
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعزالدينلحميدي621412185435
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعثمانلخشن621413106470
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوججوادلخويرات62141415306
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجمريملخيال62141568414
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجبهيجةلدية62141676757
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوججميلةلساالدين62141790196
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةلشقر62141879027
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسميةلشقر62141949900
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمريملشهب621420151486
قلعة  : إقليم

السراغنة
11ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالرحيم عبدلشهل62142148225
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرضىلصبهاني621422161839
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرحاللصبهاني621423140735
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمحمدلصفر62142437352
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجغزالنلضويخ62142576172
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجزكرياءلطفي621426211845
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجعزالدينلطيف621427108082
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاسمهانلطيف62142831182
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالجالديلطيفة62142968039
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالحليم عبدلعبدات621430235952
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجإكراملعبيسي621431216987
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجكوثرلعرج621432105447
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاقباللعريني62143393987
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجنزهةلعزايري62143497604
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجتوريةلعظم62143549514
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوججماللعليوي621436119041
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاحمدلعميري62143782398
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجابتساملعناد621438151048
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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مزدوجرشيدلعوج62143967247
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحليمةلغفير621440132785
قلعة  : إقليم

السراغنة
12ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجنجاةلغفيري621441180558
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرضوانلغفيري62144239744
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

62144369767
 لغفيري

االدريسي
مزدوجاسماعيل

قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسكينةلغالم62144491528
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعمادلفحل621445106641
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسهاملفحل62144661117
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجياسينلفريخ62144790946
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوججماللفنش621448159782
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجزينبلقديم621449105770
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجايمانلقريشات621450179455
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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مزدوجربيعةلقريشي62145175812
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعبدااللهلقريفة62145293861
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمريملقلش62145382100
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجميلودلقمان62145493980
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمحمدلقمان62145542106
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجأحمدلقمان621456195360
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرشيدةلكتاتي621457195444
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجياسينلكحل621458135347
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجخولةلكحل62145992128
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمريملكرار62146089557
قلعة  : إقليم

السراغنة
13ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعزالدينلكرد62146198234
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمحسنلكرض62146260297
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجسهاملكركبة62146341400
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمعتصملكرمات621464222869
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجنعيمةلكرويز621465147855
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجناديةلكرويز621466105807
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجدونيالكرويز62146777506
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمريملكريشة621468101328
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالسعدية حليمةلكعيبة62146982288
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجشيماءلمامي62147040906
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجهالةلمزوري621471101466
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجأحمدلمزوري621472178663
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجناديةلمساعف621473108218
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجمعادلمشاوري621474152280
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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مزدوجمرادلمصخر621475143781
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاالله عبدلمعالوي621476143718
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجنعيمةلمغيربي62147783095
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجرجاءلمفضل621478125251
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعواطفلمهاشي62147976058
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجياسينلمهور621480107143
قلعة  : إقليم

السراغنة
14ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعبدالعاليلهكاك62148181311
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجعمرلوريدي621482160220
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحمزةلوريكة62148330078
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحمزةلوز62148499286
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحسناءلوطفي621485156144
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجاماللوطفي621486156187
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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مزدوجالحليم عبدليرم621487178067
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجسهامليقاوي62148816263
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجالمجيد عبدمالكي621489127323
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجخديجةمالكي62149036567
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجثوريةمالكي621491185658
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحسناءمبروك621492159527
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحسنمبروك621493170046
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوججوادمبسوط621494191475
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحجيبةمجاهد621495216292
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجخليلمجريب621496112842
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجحنانمحتريم621497192301
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجوفاءمحسن621498200166
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجفدوىمحفوظ62149964246
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجلمشوكمحمد621500110227
قلعة  : إقليم

السراغنة
15ثانوية محمد عابد الجابري االعدادية

مزدوجبدرالدينمحمد62150120475
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجسناءمحمود621502188971
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجعبدالحكيممخلص62150381546
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجالرحيم عبدمخلص621504223215
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجسعيدةمخلص621505145510
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجامالمخلوف62150662362
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمريممخمرات621507132636
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجادريسمراضو621508189664
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمجيدةمرزوق621509122592
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجعتيقةمروشا62151091038
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجخالدمزان62151162791
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجالفتاح عبدمساعيد62151253390
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجوليدمساوي62151337707
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجليلةمساوي621514238460
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجعبلةمساوي621515217558
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةمسعودي621516168599
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجعفافمسعودي621517119179
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجالصمد عبدمسعودي62151889726
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوججمالمسعودي621519199053
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجنعيمةمسناوي621520199944
قلعة  : إقليم

السراغنة
1ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجعزيزةمسوري621521159599
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجاصالحمصباح62152296575
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجمريممصدق62152368564
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجعائشةمصدق621524201943
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجحسناءمصدق62152569394
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمريممطهر62152650480
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجيوسفمعتز62152768464
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجماجدةمعروفي62152850530
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجايمانمعزاني621529158453
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجطارقمعسري621530124860
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجأمالهللا معط62153181698
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمحمدمعطوفي62153291868
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجصباحهللا معطى62153326542
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمحمدمعموري62153438163
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

Page 626/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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جماعي استدعاء

مزدوجسكينةمعموري62153569740
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجاحالممعموري621536137436
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمحمدمفتاح621537144573
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجعبدالرحيممفتاح621538117697
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجحياةمفتاح621539201473
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجاللطيف عبدمقداد62154090842
قلعة  : إقليم

السراغنة
2ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجسارةمكاوي621541119335
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجخديجةمكدار62154220336
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجليلىمكرم621543170232
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجرضوانملوك621544225592
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجرضوانمنعيم621545180880
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجصالحمنير62154697795
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجيوسفمهراش62154725790
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجالحسنمهزول62154836704
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجالمهدي احمدمهزولي621549239664
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجزينبموحدت621550136604
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجاالاله عبدموفق621551142986
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجاسماعيلموكار621552132173
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجلوبنىمومن62155354089
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجشرفمومن62155428932
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجحسناءمومو621555105699
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجالنبي عبدمونير62155652496
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجيونسميدار621557163825
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجفاطمةميدون621558112176
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجمحمدميزادن621559118883
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمحمدميسترو621560240196
قلعة  : إقليم

السراغنة
3ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجاكرامميسرة621561196269
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجصالحميموني62156293890
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجايمانميه62156373231
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجياسينناجح621564187131
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجالحق عبدناجي621565192822
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوججمالناجي621566158946
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجيوسفناشط62156739327
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجالكبير عبدناشط621568105864
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجحمزةناشط621569219543
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمرواننافع621570101609
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجمحمدنافع62157193476
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمحسننافع621572182309
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجعمادنافع62157325143
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجسهامنافع621574171629
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجالمصطفىنافع62157593630
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجابتسامنافع62157651157
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجسكينةنبارك62157754888
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمنارنجاري621578217693
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمليكةنجيب62157971204
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجابتسامنجيب621580179858
قلعة  : إقليم

السراغنة
4ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجعزيزةنحلي62158178034
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجخديجةنخال621582110238
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية
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جماعي استدعاء

مزدوجالزهراء فاطمةندهمو62158319632
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجحسننشاط621584110028
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمعادنظير621585216541
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجعثماننظير621586155180
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجرشيدنعوم621587139108
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجالعالي عبدنويني621588224308
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجسهامنويني621589208240
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجسكينةهبان62159018551
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجأحمدهنان621591138267
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجعمادوافي621592131076
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمريموداعلي62159339675
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمحمدوسميح62159463253
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجناديةوشيخ621595142397
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجعبدالرحيموعدهللا621596150660
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمنىوعمر621597235209
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةوغي62159866298
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجالزهراء فاطمةوقر621599157624
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمريموكندار621600149931
قلعة  : إقليم

السراغنة
5ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجحمزةوهبي621601125305
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجخديجةوهيب621602187870
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجالزاهيةوهيب621603201652
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجسناءياسر621604192230
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجايمانياسر621605189306
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجزرواليياسين62160676012
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

مزدوجبرقاشيوسف621607118774
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

مزدوجمحمديوسفي62160869771
قلعة  : إقليم

السراغنة
6ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحياةالزهراء ابا320001172864

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداباحمدون32000275073

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجناديةابار32000358946

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزكرياءاباعالل32000488572

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالدين نورابدار320005168529

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعمرإبراهيمي32000669695

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدابراي320007133205

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةابرايم32000827256

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخالدابريك320009225839

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسنابعرار32001088996
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلحسنابغاو320011114265

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمليكةابغوغ320012175353

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدابغوغ32001319179

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةابقال320014196663

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجايوبابال32001568279

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاحمدابال32001636081

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدأبال320017214912

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزكرياءابللوش32001840705

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمباركابلوش320019147733

1الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالتهامي ابن320020134776

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالكريم عبدالحاج ابن320021160927

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالخراز ابن32002249151
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالصغير ابن32002355762

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمابنعدي320024157642

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهشامالعالء أبو32002539586

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالركراكيالفضل ابو32002673431

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالغفور عبدحفص أبو32002718775

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةسيف ابو320028113604

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدابوابراهيم32002958677

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسنابوالحسان320030135868

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجناديةابوالريش320031237254

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةابوالسعدين320032137469

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةأبوالشكر32003386288

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالناجمةابوالعتاد320034156402
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسهامابوالعولة320035144208

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالرحمان عبدابوالقاسم32003678802

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهشامأبوتس320037172122

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحفيظ عبدابوحافيظ320038229892

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسميحةابوربيعة320039155731

2الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفؤادابوزهرة32004068027

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدابوزيا32004118675

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعزيزابوزيا320042146332

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرشيدابوزيا320043146587

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدأبوزيا32004446064

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجادريسابوزين320045104945

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةأبوعال320046100281
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجليلىابولعمان32004793390

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةابولو32004829580

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسناءأبومالك320049120941

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجامين محمدابوموسى32005083869

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةابويه32005168429

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفأبيضار32005216534

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنزهةاتاقي32005363049

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمراداتجور320054162527

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداتسماعيل320055193895

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفرحاتسماعيل320056186140

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعادلاتسماعيل320057102406

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرضواناتسماعيل320058100098
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةاتنان32005922254

3الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاشرفاتوارس320060134511

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجبوشرةاتويجر32006137533

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسهاماتيدرين32006287597

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةاثماني320063206926

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالسالم عبداجباد32006475903

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمأجببدي320065137918

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسيناجرار320066212852

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيونساجروض32006732180

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسميرةاجروض320068225961

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخدوجاجروض320069127202

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزهرةاجطاي32007081366
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسناءاجطيت320071123068

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرشيداجع320072212485

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعزيزأجعموم32007352328

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالعزيز عبداجعواني32007452268

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمنعمأجكاكل32007548741

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهللا عبداجكرو32007629810

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخاليداجوك32007778077

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالعالي عبداجويدي320078175603

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيوسفاجويطيت320079199921

4الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسكينةاجويطيت320080200114

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسعيداجويطيت320081168226

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجإدريسأحتيل32008276814

Page 639/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيماحدجام32008348398

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرضواناحريز32008415128

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالماموناحريز320085203030

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداحريف32008613362

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلحسناحساين320087225314

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعمراحساين320088162562

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسيناحساين320089130539

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداحليلة32009042317

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبداحمادى32009176758

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعمراحمو32009241335

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسيناحمودي320093117078

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداحميم320094174200
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسكينةاحميمات320095196286

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالغني عبدأحنيش320096215738

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداخرصوم320097100348

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسيناخريشي320098106348

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلحسنأخريشي320099108873

5الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريماخشخوش32010029562

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعمراخليفة320101108240

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسلمىاخويلي32010255530

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأمالأخي32010392041

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجبوبكرعمر بن اد32010438944

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعزيزبوجمعة اد320105137440

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدلحاج اد32010699609
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدشبان ادا320107119534

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالهامادابهي320108181687

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأسماءادابهي320109194521

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداداشبان32011069840

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيوسفادالحاج32011170334

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجايوبادالعضيض320112212683

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحندإدالقاضي32011311182

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةادالمحفوض320114181895

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةادالمشور32011564606

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرقيةادامسعود320116127402

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلحسناداوحمو320117191595

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللااداومناي32011832615
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرشيدادبال320119161461

6الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعمرعمر ادبن32012039065

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالعالي عبدادبنسي320121140759

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاادبوسعيد32012270287

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحسنادبوسالم320123153094

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمادبوضاض320124163247

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدادجيجي32012561048

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحميدادحمو320126236594

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفيصلادراعو320127153755

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسناءادراعوا320128142205

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاادرقاوي320129193423

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحسنادرقاوي320130193043

Page 643/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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جماعي استدعاء

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالعزيز عبدادرير32013134975

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمادريعة32013287347

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمصطفىادريكي320133235381

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوججوادادريوش320134120595

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحسنادسعيد320135160986

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلحسنادعبو320136144827

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسعيدادعلي320137172275

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحسنادعمار320138163508

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعائشةادعيسى32013999791

7الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيونسادلعضيض320140197238

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالمالك عبدادميعي32014166805

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلحسنإدوسعيد320142194170
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جماعي استدعاء

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجثوريةادويرك32014321384

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجبراهيمادير320144124167

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبدارار320145156560

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمارجدال32014654629

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلبنىارجدال320147204822

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوججهانارجدال32014895933

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيونسارحا320149112797

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجياسينارزيزة320150115701

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدأرشيش320151229947

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمارعاي32015255447

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحكيم عبداركاز32015382600

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريماركان32015414155
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةأركان32015578428

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجكريمةاركراك32015689032

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجكوثرارمايش320157194151

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأشرفارمايش32015824558

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعصامارويبعة32015966260

8الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوججميلةارويبعة32016057341

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسينازافاض320161231685

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةأزبروي320162162540

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجابتسامازبوري320163220220

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفتيحةازدو32016433412

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاازرا320165125779

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهاجرأزرك32016666500
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جماعي استدعاء

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعمرازروال320167167533

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحسنأزروال32016890610

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفردوسازضي320169177701

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهدىازعيطر32017093978

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعواطفازعيطر32017163458

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةأزغور320172183852

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحسنأزغور320173215843

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجطارقأزغيغ320174119856

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةازفاض32017570205

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاحمادازكاغ32017686925

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسكينةازكيدة320177219722

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجياسمينازموك32017848857
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جماعي استدعاء

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحميد عبدأزنير32017971897

9الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةازنين320180186735

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزوهرةازوايلغات320181135715

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسارةازوباز320182121863

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمازويتة32018319850

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجضحىاسحميد320184122086

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجبشرىاسحيت320185137753

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجإلهامأسختير32018678881

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةأسرير32018757349

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعلياسضار32018851286

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسعيداسضار32018951504

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأميمةاسقيرو32019028130
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جماعي استدعاء

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفيصلاسك320191220717

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداسكضي32019290364

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالواحدأسكور320193149720

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريةاسكيرو32019420002

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزهيراسكيف320195103966

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداسكيميحة32019685250

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنورالديناسلهمي320197230844

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدأسماري320198204165

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسعيداسمك320199169289

10الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحسناءاسواك32020051715

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلحسناسوس32020131597

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلاسوس320202192514
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11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةاسوفغ320203173125

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةاسويس32020478500

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرشيدأسيكي320205128010

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسميرةاشاطر320206130513

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحسناءاشاطر32020740867

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجشيماءاشاوي32020841742

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةاشاوي32020980325

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالمجيداشتوتل320210196359

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجإسمعيلإشتيم32021160597

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجكمالاشدير320212121480

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنجاةاشريف32021327445

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنزهةأشطا32021468715
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11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسعاداشغوغ320215199846

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلحسنأشغوغ32021611743

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداشفيري32021788001

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجابراهيماشقلو320218227873

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمصطفىأشكار320219104937

11الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزهرةأشكار320220145761

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجوجداناشكيكة32022171076

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالعالياشليح320222130786

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالهاماشليح32022368749

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجإسماعيلاشهيب320224153415

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحسناشو320225120042

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالطيبأشوال320226134166
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداشويطر320227223980

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجثوريةاشويطر32022861872

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيوسفاشيبة320229116969

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنزهةاصبان320230122036

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمراداصبان320231154922

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمةأصبور320232196777

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريماصعيدي320233148735

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيوسفاصمعني320234195358

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسناءاضريبينة320235120523

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسارةاضريبينة320236120598

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجامنةاضميري32023778528

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبداضمين320238165777
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخالداطبيب32023954075

12الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحناناعباس32024042387

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعائشةاعبيقة32024150865

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحليمةاعشاري320242185445

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنورةأعضيم32024324557

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمصطفىاعطار320244110964

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداعطار320245110766

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحمنأعفان32024665276

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاضمةأعقا32024747600

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجايوباعالو320248201962

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجياسينأعمال320249108272

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيوسفاعميري320250235436
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جماعي استدعاء

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنزهةاعوينتي32025165065

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعزيزةاعوينتي32025294320

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريماعيسى320253194935

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداعيسى320254172956

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالعزيزاغداش32025578927

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاغنجا320256169673

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحمزةافروري320257134790

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاأفقير320258114688

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسميرةافلوس320259214870

13الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاحمدافلوس32026078794

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالسعديةافيري320261158866

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةافيلة320262215136
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جماعي استدعاء

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزينبأقتيب320263132242

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحليمةأقتيب32026483681

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاقرابش32026541935

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبداقريش320266139490

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاحمداكجي320267147414

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحفيظاكدام320268211980

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالبارياكدرو320269156356

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسهاماكراب320270125368

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالعالي عبدأكراراين320271209256

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةاكراندي320272104498

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحناناكرش320273117609

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسنإكرش320274179718
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرجاءاكريبيب320275206370

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجادريساكزول32027632880

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجامينةاكسوس320277177578

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةاكشول320278213317

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسكينةاكشيرة320279112325

14الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحليمةاكشيكش32028032402

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداكضاضي32028166440

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالمجيد عبدإكضاضي320282177733

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسميرةاكمي32028390280

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسيناكناض320284193485

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجبشرىأكناض32028591969

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجياسيناكناو320286186500
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداكنايك320287209699

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداكنيك32028865661

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالصمدأكنيك32028977859

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحكيم عبداكنيون320290226649

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرضواناكيدر32029128776

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهللا عبداكيري32029276880

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةاالبراهيمي320293183985

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداالبريكي320294132010

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاالبريكي320295142479

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحمزةاالبزار320296199328

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنورةاالبزاز320297161892

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلاالبطيطة320298155638
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلبنىاالخصاصي32029931342

15الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحناناالزهري320300220482

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاميناالزيمي320301132276

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسعاداألشهب32030268645

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجضحىاالصفر320303174534

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريماالعرج32030474678

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجبهيجةاألعنان320305149671

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجياسيناالكحل32030633281

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجياسيناالمغاري320307196607

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسليماناألمغاري320308133293

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسيناألمغاري320309186572

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزينباألنتاكي32031026485
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحناناألهياشرة320311121168

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاسماءالبادي32031254281

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالباز32031323919

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبدالباز32031462240

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسعيدالباز32031564978

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيسرىالبخاري32031661800

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالبخاري32031765175

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجايوبالبخلي320318127636

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمنيرالبداوي320319228898

16الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالبداوي32032086125

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسفيانالبداوي32032146764

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالبدري32032234748
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17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمالبدوي320323135308

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوججميلةالبدوي32032433568

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمليكةالبرك32032580606

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمنىالبركاوي32032629505

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالكبير عبدالبركاوي32032740930

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسوكينةالبركاوي32032856453

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسعادالبركاوي32032929967

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمنىالبرنوصي32033017835

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجوفاءالبرهمي320331181595

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمصطفىالبروزي320332135821

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمروةالبروضي32033332113

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالبرية32033419317
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17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجودادالبشار32033530088

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفدوىالبشار32033629857

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالوهاب عبدالبشاوي320337129473

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحسناءالبصالي32033843688

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسهامالبصري320339103925

17الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالمواهيمالبطاوي320340136136

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحسناءالبعزاوي32034149041

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاحمدالبعمراني320342140667

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحكيمةالبالوي32034362072

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجبشرىالبلدي320344102323

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهشامالبهالي320345170481

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحبيبةالبهجة320346100760
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالوافيالبوحسيني320347157157

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسعيدالبوراحي320348221630

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزهيرةالبوزاري320349109699

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاحمدالبوزيدي320350231013

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالغاليةالبوعزاوي320351159460

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمالبوعزيزي32035260050

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخالدالبوعزيزي320353217633

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالبوعيبي320354143044

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجايمانالبوكيلي32035595674

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسميرةالبوهلي32035619256

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالبويري32035794709

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةالبيض320358162156
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جماعي استدعاء

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالصادقالبيض320359192046

18الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسميةالبيي320360148825

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسهيلةالتابت32036127034

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالصمد عبدالتاج320362128087

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزينبالتاقي320363176462

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبدالتباري320364100603

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحسنالتجاني320365114055

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمروةالتركزي32036623999

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسفيانالتزكيني320367113088

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحليمةالتكاطي320368102678

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوججهانالتكني320369138786

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالمصطفىالتكي320370140193
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعزيزالتوريري320371148016

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجليلىالتومي320372147094

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجابتسامالتويربي32037343675

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحنانالثابتي32037446745

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهللا عبدالجداوي320375214625

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالعزيز عبدالجداوي320376191624

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنجوىالجردني32037752495

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالجري320378168250

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجصفاءالجنفي320379132539

19الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحبيبةالجوهري32038087288

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزهيرةالجويري320381164673

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالهامالجيراري320382112605
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جماعي استدعاء

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسكينةاخليفة الحاج32038344677

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالحاجي320384144193

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالعربيالحاجي320385110130

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفائزةالحافة32038661076

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالحكيمالحالد320387117054

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةالحجري320388105882

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالهادي عبدالحدادي320389185751

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالحداني320390114633

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجغزالنالحداوي320391191988

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالحديوي32039266307

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالواحدالحراث32039373585

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمالحربيشي32039438330
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جماعي استدعاء

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزينبالحرش32039593113

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفراحالحسناوي32039695873

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسكينةالحسناوي320397124832

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهيريالحسين320398227548

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالحسيني320399133269

20الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأحمدالحسيني320400231636

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهللا عبدالحصان320401223582

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجادريسالحصيني32040274930

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجبشرىالحضراوي320403231512

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسميرةالحضري32040465553

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجايوبالحفيان320405173622

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنجيبالحكمي320406134566
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جماعي استدعاء

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحنانالحلوفة32040719552

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاالحماد320408117197

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسلوىالحماد320409149276

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسلوىالحمار32041015564

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنزهةالحمدي32041184691

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحسنالحمراوي32041293626

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنورىالحمري32041351665

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلالحمزوي32041413373

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحليمةالحميدي32041579953

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأحمدالحنفي32041643851

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسهامالحنقور320417123358

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالحنيوي320418142011
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجغزالنالحور320419165380

21الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالحوزي32042052836

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأميمةالحوض32042133461

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجشيماءالحوفي32042271818

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزوهيرالحويشي32042356902

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبدالحيان320424170500

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسعيدالحيان32042512715

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرشيدالحيان320426135226

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحمانالحياني320427189499

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسينالحياني320428188852

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخالدالحيثوثي32042975663

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجغزالنالحيداوي32043079511
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأيوبالحيداوي32043179676

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالخابش320432106111

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالسالمالخال32043365820

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيحيىالخالدي32043443223

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمالخرصي320435177896

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسوميةالخروبية320436214495

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنبيلالخزاري320437178906

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالخشوع32043882879

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجغيثةالخصيمي32043988848

22الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالخضراوي320440182803

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفوزيةالخضرية32044199850

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاحمدالخطابي32044287369
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جماعي استدعاء

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنبيلةالخالدي320443135825

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمصطفىالخالدي32044495351

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالخالدي320445123393

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسناءالخالدي320446123169

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالبشيرالخالدي320447130963

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكوثرالخلدوني32044811290

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجبوبكرالخلطي32044950317

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالنبي عبدالخلفي320450106430

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعصامالخولي320451205754

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسارةالخيارة320452133186

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجامينةالخياط320453158445

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةالخير320454115461

Page 670/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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جماعي استدعاء

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسهامالخيروني320455141194

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالخيصي32045686286

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاضلالدابح320457134830

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزهيرةالدادسي320458136994

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجصباحالدالي32045925249

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأيوبالداهي320460153317

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفؤادالداودي320461162352

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعزيزالداودي32046218371

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزينبالداودي320463105434

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهندالدحاوي32046446860

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجميلودالدحيحة320465222470

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجبشرىالدراري320466197998
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزهيرةالدراع320467222037

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالدريوش320468224230

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالدعدي32046996564

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمالدغموشي320470122843

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالمهديالدكيز320471156096

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالدالش32047229087

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرحالالدمناتي320473135835

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاشرفالدناوي320474228866

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالدهبي320475186589

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالكريمالدهبي32047662832

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسعيدالدهيل320477104223

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدالدوح32047839330
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جماعي استدعاء

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهاجرالدومالي320479230742

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالواحد عبدالدويراني320480179077

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالحسينالديز32048179641

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزكرياءالديمي32048242830

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحنانالذيب32048324491

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالذيبي32048488419

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاميمةالرابحي32048560448

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزهيرةالراجي32048679983

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحوريةالراجي320487124795

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحميدالراجي32048851796

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمالراحلي320489194180

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدااللهالراسا320490166855
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جماعي استدعاء

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدالرافعي320491173332

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفطومةالرامي32049262189

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفتيحةالرامي320493109790

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعمرالرامي320494187997

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاالرامي320495178700

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالجبارالرامي32049665936

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدةالرامي32049753885

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالجيالليالرامي32049890861

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلالرامي320499145781

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزهيرالرائس320500190125

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدةالرباطي320501128622

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجليلىالربيب320502102106
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جماعي استدعاء

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالصمدالربيب32050382223

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجلحبيبالرحالي320504145149

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجامالالرحالي320505114772

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالرزكة320506204600

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاالرزوكي320507178727

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعصامالرسيمي320508195359

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسناءالرشدي32050951702

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجايمانالرضناوي320510127228

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسهامالرطابي320511207169

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكريمالرعضة320512182006

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوججهانالرفيعي32051336315

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنوالالرقبة320514212347
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جماعي استدعاء

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالرقيق320515107847

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالركي320516172146

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةالرماضي32051763453

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخولةالرملي320518191989

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجإيمانالروبيو32051985584

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعزيزةالروكي32052094881

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعائشةالرويزي320521166703

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمالرياضي320522224395

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالريحاني320523203214

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهدىالزاغي320524191803

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسعيدالزاهر32052596867

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفتيحةالزاهري32052664625
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جماعي استدعاء

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهاجرالزايبي320527175363

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأسماءالزايدي32052816327

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسنةالزرايدي32052981713

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجايوبالزرايدي320530151929

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبدالزعامى32053143534

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجامينةالزعالمي320532112965

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالناصرالزعيم320533133382

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالحسنالزمزامي32053453819

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالزموري320535145173

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجميلودةالزهير32053645421

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمينةالزوانة32053734964

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمالزوبير32053819350
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجبوجمعةالزوبير320539153375

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهاجرالزوناني320540157423

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكريمةالزويق32054134680

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالزوينية320542184879

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالزياني32054367089

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالواحد عبدالزياني32054484424

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهشامالزيتوني320545111765

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالزيتوني320546189798

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعمرالزيتوني320547102914

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالزيدي320548117463

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالركراكيالزيكي320549181464

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسعيدالزين32055086461
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جماعي استدعاء

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاحمدالزين320551103048

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحفيظالساحلي32055271981

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالسعديةالساحلي320553166797

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهشامالساخي32055494307

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحمانالساسي32055571980

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاكرامالساسي32055682813

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالزوهرةالسالك32055768624

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالسالكة320558106104

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجوفاءالسالمي320559127639

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمصطفىالسايحي320560135734

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمروةالسايسي320561197715

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكلثومالسايسي320562208767
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7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكلثومالسباك32056334849

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنورالدينالسبيحي32056493676

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسعيدالستالوي32056581547

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاميمةالسحيمي32056628155

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالدين نورالسخيفي320567149137

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمعادالسرحاني32056859541

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسكينةالسرغيني320569101497

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالسروت320570128952

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةالسعدي320571208854

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجامريرالسعدية32057227563

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفيصلالسكتاني32057359171

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالسكضي320574125793
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7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالسلبيح320575210946

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمالسلطاني320576219032

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجلحسنالسليماني320577194385

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاحمدالسليماني320578180283

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالسليماني320579188884

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالسليمي320580141261

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجإبتسامالسمراوي32058173507

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحيمودالسناني32058242816

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالعاليالسنهاجي320583174239

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجياسينالسنيتر320584134343

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالسنينة32058565788

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجناديةالسهولي32058675974
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنسرينالسوفري32058780708

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبدالسوفري320588170542

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخولةالسوفري32058980706

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجبهيجةالسوقايلي320590136143

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمالسويسي320591117335

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنجوىالسيحي32059253246

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسفيانالسيوطي320593139901

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبدالشاعي320594111207

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأحالمالشاعي320595104004

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالدين نورالشافق32059692161

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالشافقي320597195929

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجموسىالشاوي320598183401
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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جماعي استدعاء

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأمين محمدالشاوي32059990688

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرجاءالشايب320600156202

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالشباني32060115052

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسميرالشباني320602192938

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالعالميالشتوي32060393178

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالشجيع320604126115

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالشرفاوي320605105892

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالشرقاوي320606214456

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالغني عبدالشريف320607135110

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالشطيبي320608172842

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجغزالنالشكدالي320609130162

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحبيبةالشكدالي320610130019
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جماعي استدعاء

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالشلح320611181637

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحفيظةالشلح32061284071

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحنانالشليح320613208295

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمالشمالي32061443355

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسارةالشهبي32061534560

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالشهر320616128849

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزينبالشيكر320617159868

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالشيكري320618147457

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالصابحي320619134936

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسنالصابر320620178482

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيونسالصابري32062121228

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفرحالصابري320622112340
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جماعي استدعاء

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالصادق320623214563

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأمينةالصادق320624166477

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاسماءالصادق320625165759

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجوجدانالصالبي320626222264

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالقادر عبدالصالحي32062711019

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةالصاوي32062862630

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخالدالصبار320629116631

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسكينةالصدام320630151109

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحنانالصدقي320631112454

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالصديق32063219983

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبدالصديقي320633167961

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوججهانالصريدي320634111863

Page 685/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
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320635157929
 الصمصم

العلوي
10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنسرين

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالصوفي32063653033

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعزيزةالصيد320637102318

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسميرةالصيد320638216938

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمنىالضروفي32063966973

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاسماءالضريف32064099629

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهشامالضعيف320641185030

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالضعيف320642145664

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحسنالضماني320643154995

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمليكةالضناية32064415700

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفالضو320645179848

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالهامالضو320646173860
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جماعي استدعاء

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأمينالضويوي32064781277

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمصطفىالطالب32064881455

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسميرةالطامري320649128006

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمنىالطاهري320650105625

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمصطفىالطاهري320651146550

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالجليلالطاهري320652180252

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجبديعةالطاهري320653179211

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالطاهري32065420693

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاالطاويل320655139426

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاالطائش32065678075

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأميمةالطائفي32065782646

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالزهرة فاطمةالطبال32065838468

Page 687/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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جماعي استدعاء

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالغني عبدالطلبة32065927756

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحنانالطلحاوي320660156865

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحبيبالطليقي320661227746

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسميرةالطهراوي320662185778

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفوزيةالطورشي32066343725

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالطوسي32066424141

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكريمةالطوهري32066520662

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحنانالطوهري32066698136

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاحمدالطيابي320667179347

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالطيرش32066873620

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمليكةالطيفور320669125384

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسامالطيفور32067058459
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جماعي استدعاء

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفالطيفي320671105825

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالحسنالعابدي320672206385

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمليكةالعاتق32067333779

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهشامالعاتقي320674120835

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعصامالعاطفي320675189783

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجغزالنالعالي320676170988

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالعاطي عبدالعباسي320677208315

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالعبدالوي320678153061

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالعبدية320679134405

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنوالالعبضالوي320680151405

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأشرفالعبيدي320681137030

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجوفاءالعدراري320682170456
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13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالرزاقالعدراوي32068374146

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحنانالعدناني320684100534

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجغزالنالعرباوي32068585520

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالعرج320686138125

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالعرج320687179523

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفتييحةالعرش320688202563

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدالعرفاوي32068983898

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحياةالعروسي320690116789

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجايمانالعروشي320691117460

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنزهةالعروي320692117499

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجصباحالعزاب32069370271

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاسامةالعزاب320694162842
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخليلالعزمي32069530782

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالصادق عبدالعزوزي32069656006

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجراجيةالعزوزي32069757064

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحنانالعزوزي320698147355

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهشامالعزوني320699184246

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفالعساوي320700147612

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخالدالعسراوي32070193579

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحنانالعسراوي32070215068

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيونسالعسري320703128560

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمالعسري32070473916

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدالعسري32070539607

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالعسري32070684556

Page 691/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعثمانالعسل320707155826

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالعسيلية32070874916

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاتحةالعش32070922678

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالعصادي32071062433

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاسماءالعطاب32071167721

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجشيماءالعطابي32071265079

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفوزيةالعطار32071325455

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسناءالعطاش320714150764

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةالعطاوي320715101174

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاسماءالعفساوي32071626071

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمنيرالعالم320717170526

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوججليلةالعالوي32071861967
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسعيدالعلمي320719179690

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجداودالعلمي320720234006

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاحمدالعلمي320721117702

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوججميلةالعلواوي32072246940

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوججبيبةالعلواوي320723141845

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالهاديالعلولي32072498383

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالدهبيةالعلولي32072545028

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسنالعليوي320726153955

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيسراالعماري320727127865

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالعماري320728196775

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسكينةالعماري320729101399

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالعمراني32073070738
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلالعمراني320731132606

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبدالعمري320732184373

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالعمري320733100847

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالحسنالعمري320734182827

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنورةالعواد32073559759

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةالعواد320736143029

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالعواد320737171566

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةالعواد32073818112

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأيوبالعواد320739195481

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسعادالعوني32074058429

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسارةالعونية32074186117

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالعيساوي32074233926
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجابتسامالغازي320743189481

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسهامالغالمي32074465127

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالسعديةالغديدي320745112240

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجشاديةالغرابي32074622120

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالمغيت عبدالغرباوي32074733601

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحمزةالغربي32074853601

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمليكةالغزال32074955415

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمروةالغزال32075011193

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاالغزال32075132176

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحمزةالغزالي320752112189

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجناديةالغزاوي32075342933

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالغزواني32075420337
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالغندور32075562984

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالغواشي32075619776

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأحمدالغوتي320757120747

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحمزةالغول32075866499

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالغيسي32075980053

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحليمةالفاتحي320760122094

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزكية أصالةالفادي320761104090

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزينبالفاضل32076213935

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجصفاءالفاضلي32076353545

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاضمةالفاطمي320764136171

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمالفاكية320765162152

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالمالك عبدالفائز320766184476
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسناءالفائز32076775159

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجايوبالفتاح32076892086

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاسيةالفتحي320769210993

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجتوفيقالفر32077058202

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنبيلالفرجي320771104971

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجلبنىالفردي32077275042

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحليمةالفردي32077362837

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرمان امالفرشي32077458547

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعزيزةالفرك320775110058

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخالدالفري320776106135

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوججليلةالفضولي32077741857

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالفقير32077891536
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجشرفالفقير320779152921

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالفقير320780133543

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالسالم عبدالفقيه320781151306

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالحق عبدالفكاك320782115338

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةالفالحي320783116837

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمليكةالفالحي320784172680

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالياسالفالحي32078583091

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالفنيدي320786141265

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجامحمدالفنيش320787172527

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجوردةالفو320788123035

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمالفيدقي320789168154

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنبيلالفيسي320790165804
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسعد محمدالفيضي32079123477

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبدالفيطح320792235425

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجادريسالقابسي320793102310

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأسماءالقارعي320794173043

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدالقاري320795158243

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنورةالقاسمي32079644354

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوججمالالقاضي32079737772

32079832129
 القاضي

االدريسي
18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجصافية

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمصطفىالقائد320799172456

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنورالدينالقدوري320800145539

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعتيقالقدوري320801156092

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمعادالقرشي32080295081
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسنالقرشي320803197752

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعزيزالقرع320804192324

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسكينةالقرع320805163985

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجياسينالقرمودي32080695841

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمالقرمودي320807158758

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعزيزةالقرمودي320808129308

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجشيماءالقشاش32080955480

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالمنعمالقصتالني320810110363

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلالقصوري32081169200

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعصامالقصير320812194651

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدالكارح32081377164

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجايمانالكاس32081492077
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجبديعةالكاسم32081530035

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزينبالكاسمي320816103060

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهاجرالكاموس32081720021

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالكاوي320818124668

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجبوشرىالكاوي320819124331

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزهيرالكايني320820164978

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسوميةالكبش32082124835

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدالكبش320822162041

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسونالكبوس320823113714

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجبشرىالكبيش32082481125

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالحافيظ عبدالكتاف320825133652

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالكتاني320826172623
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالوهاب عبدالكتاني320827164370

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعائشةالكجبود320828220533

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجوليدالكحالوي32082967866

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهشامالكدامي320830112465

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنزهةالكداني32083199744

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجية نادالكر320832121307

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنورالدينالكراب32083387341

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالكراب32083455721

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحنانالكراج320835199057

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالحسينالكراع320836179256

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعليالكراعي32083782114

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاميمةالكراعي32083886852
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخالدالكرامسي32083977759

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمينةالكرب320840100042

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالكردوني32084133839

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجلطفيالكرز320842202718

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبدالكرزابي320843219797

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجصباحالكرطي320844205337

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالكركور320845123831

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأيوبالكركور320846109556

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأشرفالكرماطي32084725509

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسعادالكرماوي32084886435

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجبوشعيبالكرناوي320849203384

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنجاةالكريمي320850210458
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفدوىالكريويل32085160980

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحليمةالكزار320852142637

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجثوريةالكشاتي320853209914

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالرحمان عبدالكشير320854128415

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالعزيز عبدالكطابي320855102626

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجصفاءالكعارطة320856196433

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدالكعام320857211927

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأمالالكعبور320858170977

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمينةالكعبوري32085997586

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالكعوش32086062425

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعائشةالكعوش320861219564

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهاجرالكعية320862226541
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجياسينالكفيش32086326926

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفتيحةالكاللي320864180250

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنعمىالكنبوري320865184400

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنجاةالكندي320866142676

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالكنزري32086718737

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةالكنيمة32086842283

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبداإللهالكنيمة32086937984

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسلوىالكنيمة32087048931

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسعيدالكوراحي320871121813

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزكرياءالكورمي320872127550

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديحةالكورمي320873186955

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعليالكوريبي320874160941
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالجليل عبدالكوض320875125780

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجناديةالكوضي320876118785

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاشرفالكياس32087790039

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكريمالكيحل32087842089

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسوميةالكيري32087919527

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحنانالگصي320880118638

اللحياني32088141040
 موالي

عبدالرحمان
الصويرة: إقليممزدوج

الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجالركراكياللحية320882229136
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجحسناءاللشيفة32088399632
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجخديجةاللواح320884119454
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجيوسفالمازوني320885162946
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجخديجةالماس32088640682
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجإلهامالمالكي320887152441
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجسليمانالماموني32088876294
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجرشيدالماوي32088952704
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجسميةالمبريز32089043080
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجبهيجةالمترب320891118974
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجسفيانالمتقون320892110948
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجالوهاب عبدالمتوكل320893108525
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجأمينالمتوكل32089465867
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجبشرىالمتوكيل32089529031
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجابتسامالمتوكيل32089635442
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجمحمدالمتيار32089762606
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجسهامالمجدوب320898186783
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجرشيدالمجدوب32089990814
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجعادلالمحب320900135324
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
1

الصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالمحسن32090152855
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجسالمةالمداح32090248472
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجالحسينالمديوني320903160124
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمالمرابط32090463955
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجحفصةالمرابط32090572564
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجحسنالمرابط32090634437
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجسعادالمرابطي320907204624
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجياسينالمرس320908103776
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجخالدالمرضي32090919787
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجناديةالمرطادي320910142915
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجعبدالوهابالمرق32091178258
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجسعدالمريني32091294219
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجبوجمعةالمزراك32091325533
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجمحمدالمزرق320914146037
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجلبنىالمزواري32091543376
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجمريمالمزوزي32091673557
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجالزهرة فاطمةالمزوضي32091753506
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجخالدالمساعد32091865199
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجمريمالمساعف320919125817
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةالمساعف320920125896
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
2

الصويرة: إقليممزدوجسوميةالمساعف320921126008
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجثرياباهلل المستعين320922201872
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالمسكي32092342953
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجمريمالمسكيني320924204028
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجفتيحةالمسكيني320925175927
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةالمسيتف32092663069
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجحميدالمسيح320927129685
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجاسماءالمشروح320928107010
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجثوريةالمشكور32092995705
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجمعادالمصلوحي320930163840
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجالمالك عبدالمصلوحي32093115253
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجمصطفىالمعاشي320932228003
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجخالدالمعاشي320933199674
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجالقادر عبدالمعتصم32093485859
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجسعيدالمعتصم32093558449
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةالمعروفي32093677505
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجالمصطفىالمعزوزي32093771313
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجبشرىالمعطاوي32093827992
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجرشيدالمعلوم320939191556
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجابراهيمالمغراوي320940172276
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
3

الصويرة: إقليممزدوجالجليل عبدالمغواري320941133520
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجبشرىالمغواري320942147613
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجبديعةالمغواري320943147474
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجالهادي عبدالمغوسي320944238430
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجمريمالمفضل32094582856
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجالهامالمفكر32094655852
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجنزهةالمكانة320947118717
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجمونةالمكاوي32094860065
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجسكينةالمكاوي320949212209
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجسناءالمكناوي32095062981
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوججميلةالملوسي32095190719
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجكوثرالمناني32095233166
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجالحسينالمناني320953228709
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجمريمالمنتصر320954100386
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجفتيحةالمنتصر32095548137
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجفاطنةالمنتصر32095699129
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجالرحمان عبدالمنتصر320957164611
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجمنيرالمنجيم320958186619
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجمليكةالمنصوري320959115280
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجمريمالمنصوري320960107311
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
4

الصويرة: إقليممزدوجبوشرىالمنصوري32096151841
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجمريمالمنوار32096256286
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجحفيظالمنير320963218132
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجالعربيالمهور32096498351
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجوليدالمهيري320965182426
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجغزالنالمهيلي32096629778
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجاحمدالموحدي32096776685
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجمحسنالموخاوي320968110030
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجهشامالمؤدن32096987478
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجعبدالعاليالمؤدن32097064242
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجغزالنالمورتال32097172546
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجبشرىالموساوي320972185860
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجايوبالمومن32097349096
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجيوسفالمومني320974107046
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجالسعديةالميلودي320975101901
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجرضوانالميموني320976160229
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجحفصةالناجمي320977210753
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجمحمدالناجي32097843854
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجلحسنالناجي320979215241
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجخالدالناجي32098071625
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
5

الصويرة: إقليممزدوجبوشعيبالناجي320981220592
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجادريسالناجي320982135502
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجمريمالناصر320983156580
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجزينبالناصري320984185620
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجأمينةالناضي320985183881
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجرشيدةالناوي320986138668
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجرضوانالنايمي320987121608
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجمريمالنبيل32098864368
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجسناءالنجاري320989223074
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجزهرةالنجاري320990144203
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجحسنيةالنحال32099151296
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجمريمالنعيم320992120313
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجحميدالنعيم32099399777
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجحليمةالنعيم320994120079
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجشيماءالنعيمة320995167825
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجسهامالنعيمة320996117331
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجحليمةالنفيتي32099725591
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجيوسفالنفيري320998112012
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجمباركالنقاش320999100114
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجنجالءالنملي32100097223
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
6

الصويرة: إقليممزدوجسكينةالنهالي321001173135
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجمحمدالنوني321002140147
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجمريمالنويكة321003175579
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجرابحةالنيلو321004158493
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجنورالدينالنيور321005100184
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجخديجةالهادي321006195817
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجلمينالهاشمي32100794892
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجالهامالهاشمي321008184265
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجحسنالهاني32100990301
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجمريمةالهبار321010105895
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةالهبطي321011109902
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجرشيدالهدوم321012223107
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوججديجةالهدوم321013157112
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجالورديالهرامي321014108092
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجناديةالهرج321015220859
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجمريمالهرداك321016150872
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجشيماءالهرموشي32101779591
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجحسامالهروي321018211107
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجاحمدالهزدور321019142518
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجأسماءالهشامي32102056046
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
7

الصويرة: إقليممزدوجسعادالهطي32102174417
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجزينبالهمومي321022209965
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجكوثرالهواري32102314525
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجحنانالهومات32102430672
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوججميلةالهومي321025202574
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجعمادالهيري32102665609
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجحميدالهيري32102759724
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجإسماعيلالهيل32102815642
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجكبيرالوارمة32102977007
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجالكبير  عبدالوارمة32103063347
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجهللا عبدالواسعي321031118531
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجاسماعيلالوافي32103278659
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجحسنالوداح321033213016
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةالوراد321034134900
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجالحق عبدالوراد321035133867
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجعواطفالوردي321036237673
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجزينبالوردي321037195970
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجخديجةالوردي321038170140
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجحسناءالورضي321039102526
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجلبنىالورياشي321040143527
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
8

الصويرة: إقليممزدوجاسماءالوزاني321041144587
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجمباركالوصيف32104272172
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجنجاتالوغاني32104360351
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبدالوكيل321044120552
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجعبدالعاليالونزي321045171413
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجسناءالويدادي32104684601
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجابتسامالويري32104776821
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجسعادالويني321048142457
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجزهيراليافعي321049140995
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجسعاداليامني321050167330
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجحسناءاليمني32105197172
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجاحمداليوسفي321052124822
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجسميرةاماست321053109431
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجاسماعيلامالوز321054155469
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجابتسامامبارك32105553797
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجمحمدامجاض32105664589
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوججمالامحمدي321057201001
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجهللا عبدامحي321058145733
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجلحسنامدوز321059122514
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةامرونة32106088405
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
9

الصويرة: إقليممزدوجزينبامريبط32106123466
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجمصطفىامزيل321062192187
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجمباركامزيل321063140626
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجهللا عبدأمزيل321064136410
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجأحمدأمزيل321065118288
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجابتسامأمزيل321066121857
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجسلمىأمشة32106713435
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجعبدهللاامشتكو321068185533
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجمحمدامشيك321069102112
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجنجيبامصيهض321070119789
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجهشامامعدور321071128110
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجاسماءامعديزن321072140013
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجعياشةامعيرض32107390528
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجأميمةامغيويني321074229891
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجرحمةامكاشو321075107647
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجيوسفأمكايو321076203210
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجميلودةامكرود321077163031
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجمصطفىامكرود32107886331
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجسعادامكرود32107970860
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجفاظنةأمكرود321080108162
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
10

الصويرة: إقليممزدوجحياةامنزوا32108112816
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجفتيحةامهيمر321082187110
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةأمورغي32108380569
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجعائشةاموزك321084134311
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجمباركاموليد321085122708
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجحسناموليد321086228950
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجالحسينأموليد321087204054
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجأيوبأميح321088179668
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجمحمدأميدة321089146511
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجاسماعيلانار32109088351
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجمحمدأنجار32109132016
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجمحمدأنجار32109237934
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجمحمدأنجار321093161666
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبداندجار321094136515
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجالحسانانزار32109555598
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجالدين عالءانشيفة321096196117
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجعليانضام321097150705
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجمريمأنضام32109885333
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجرجاءانعايلي321099116864
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجعمرانعينعة32110058953
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
11

الصويرة: إقليممزدوجسعادانعينعة32110124457
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجالسعيدانغيمة32110290350
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجهشامانفلوس321103202141
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجعبدالهاديانور321104230171
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجنهالانوينة32110572265
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجنجيةانوينية32110689972
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجزهراءاهدار321107109386
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجحميداهراش321108147139
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجابتساماهريمش321109152775
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجالعزيز عبدأهريو321110119016
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجرقيةأهزوم32111129482
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجفاتحةاهشطار321112129187
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجالسعيداهضار321113184353
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجمحمداهم32111451519
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجالمصطفىاهنتات32111570724
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجليلىاهنتور321116130658
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجعبدهللاهوم32111716852
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجعماراهياض321118135152
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجطاهراهياض321119170826
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجعبدالرزاقأوبتا32112064397
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
12

الصويرة: إقليممزدوجخديحةأوبركة321121112736
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجمحمداوبال321122196495
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفاوبلقاس32112397564
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجمحمداوجبارى321124176727
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجابراهيماوحنيني321125213692
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجطاهراورير321126224433
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13
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جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجطارقأوزال321127177306
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجهناءاوزمو32112835125
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجالدين بدراوسار321129175753
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجحسناءاوسوس321130160639
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجخديجةأوسوس321131157381
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجابراهيماوشاوي321132215092
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبداوشن321133165611
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجالحسينأوصكا321134100689
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجاحمداوفاري321135177864
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجعلياولحسين32113696009
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجالعالي عبدأولعبي32113715436
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجعائشةاولكبير32113839277
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13
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جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجالدين شمساوليدي32113952733
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجمليكةاوموسى321140168760
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
13

الصويرة: إقليممزدوجايمانأونزوط32114196742
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبداوهمو321142129185
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجفتيحةإويري32114349090
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجمريماجكن ايت321144183328
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجحناناحسين ايت32114543554
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجسوميةاحمد ايت32114654692
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

321147116444
 احمد ايت

اسعيد
الصويرة: إقليممزدوجمحمد

الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجمحمداكرات ايت321148136685
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجعليالجديد أيت32114975895
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجمحمدالجميلة ايت32115088884
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14
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جماعي استدعاء

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةالحاج ايت32115196796
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجالحكيم عبدالحاج ايت321152199788
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجالقادر عبدالداودي ايت32115346923
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجحسنالرايس أيت32115428876
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجرشيدالشريف ايت321155203083
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجسهامالعباس أيت32115672459
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجسليمةالعباس أيت32115772091
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجمرادالمدس ايت321158175931
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجلطيفةالمقدم ايت321159199138
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجايوبالمقدم ايت32116083061
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
14

الصويرة: إقليممزدوجعمرالمؤذن ايت321161201230
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجاسماعيلايشو ايت32116263637
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15
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الصويرة: إقليممزدوجسعادبال ايت32116350121
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجحنانبهى ايت321164105903
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجحنانبودار أيت321165204225
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجمحمدتلحاجت ايت321166229398
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجمحمدحدو ايت321167119646
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجحسناءحدو ايت32116835411
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجسهامحمادي ايت32116951752
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجحياةحميدا ايت321170168785
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجمحمدخايوسف ايت32117174663
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجامينةخرصة ايت32117267473
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجسعيدرباي ايت321173190191
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجحسنسعيد ايت321174102174
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15
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الصويرة: إقليممزدوجمعاذسعيد أيت32117557976
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجياسينعبو ايت321176112520
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةعثمان ايت32117725034
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجسعيدعدي ايت321178207958
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجمصطفىعزوز ايت32117957209
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجسعادعال أيت32118039077
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
15

الصويرة: إقليممزدوجعمرعالل أيت321181214591
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

321182121586
 أو علي أيت

الحاج
الصويرة: إقليممزدوجالحسن

الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجادريسعنيني ايت321183123170
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجكوثرعيسى أيت321184104078
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجالدين صالحلحيان ايت321185215611
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجلحسنمحند ايت321186191914
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16
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الصويرة: إقليممزدوجالحميد عبدمنصور ايت321187128613
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجعمرواحمان ايت321188124179
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجحسنواحمان ايت321189151563
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجالصمد عبدواخصاص ايت32119077452
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجلحسنوعراب ايت32119180409
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجالكبير عبديحيى ايت32119214684
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجخديجةيوس ايت321193203816
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجحنانايتعيسى321194132589
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجحنانايدعليكوش321195106270
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجهللا عبدايدير32119694373
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجاحمدايران32119731634
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوجفوزيةايسكت321198113299
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16
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الصويرة: إقليممزدوجمحمدايعز32119925825
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

الصويرة: إقليممزدوججوادايقبال321200145168
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
16

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسعيدايكيدر321201219125

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالرشديايمان32120263382

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنعيمةإيمان321203135126

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمريمايموال321204129014

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبالكبيربابدي32120522434

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسعيدباحري321206146541

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسعيدةباحسين321207106014

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابراهيمباحمو321208170568

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرضوانباخ321209110183

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمةباخري321210117820
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1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعمادبادي32121166234

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخالدبارة32121242498

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزينبباري32121337817

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأحمدباري321214131048

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجشعيبباسالم321215117788

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالسعديةباسم32121678579

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجلطيفةباسور32121726244

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدباعدي321218223259

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجشامةباعدي321219217280

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمنيةباعكوش321220155787

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابتسامباعمور321221216810

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعائشةباكا32122224599
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجاحمدباكير32122388609

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجودادبالباز32122415936

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعثمانبالسيم32122528488

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرشيدبالعواد321226181033

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجكوتربالغازي321227177080

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأحمدبالمداني321228120306

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعائشةبالمعلم32122925262

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسارةبائز321230125801

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمةاللطن بائع321231117725

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالرحمان عبدببحا321232113014

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحسنببلغش32123322347

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجليلىبتعلولت321234156916
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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جماعي استدعاء

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجدنيابتيت32123586928

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحنانبجا321236160702

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرغيةبجرجي321237221347

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجايمانبحار321238167017

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعمربحتيت32123966222

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلبحسي32124064616

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدهللابخبيش321241131605

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابراهيمبخبيش321242166185

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبخماج321243151328

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنجاةبرادي321244111140

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجدعاءبربزي32124566879

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجإيمانبرد32124661126
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جماعي استدعاء

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجامينةبرداح321247132743

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحفيظبرضيك32124872890

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبركات321249159210

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجهشامبركة321250110523

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحسنبركة32125181520

32125262053
 برككي

ادريسي
3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمة

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبركى32125348274

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرشيدةبرهمان32125478833

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجناديةبروك321255210614

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسميرةبريش32125689325

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأميمةبريني32125766630

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبزداك321258100047
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جماعي استدعاء

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجياسينبزوزي321259107095

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجهللا عبدبزي321260155421

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبستا321261146665

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاظنةبسكار32126255070

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحسينبشار321263232245

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخدوجبشار321264190991

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجلحميديبشرى32126576182

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجثريابشينا321266117596

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنورالدينبصباع321267106831

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجامينةبضاك321268111788

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحسنبطاش321269122297

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسناءبعاش321270184433
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جماعي استدعاء

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمينةبعال32127197330

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدهللابعال321272212978

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابراهيمبغدادي321273205033

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالعزيز عبدبقاس32127449682

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمريمبكراوي321275167073

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحندبكريم321276230308

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجكوثربكريم321277105518

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأمين محمدبكرين32127876096

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرشيدبكضاض321279144063

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابتسامبكطاية321280114728

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدهللابكهار321281106675

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمصطفىبال32128254872
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسهامبال32128353341

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزينببال321284125549

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحنانبالحسين321285219139

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحفيضبالحسين32128630190

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوججيهانبالم32128792957

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابراهيمبالوي32128869353

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمةبلحاج321289107575

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمصطفىبلحسن32129099779

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفبلحفيظ321291200686

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمنىبلدي32129258847

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالعربيبلعدال32129385874

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبدبلعسري32129485153
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرشيد مواليبلعسل32129564123

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجغزالنبلعطار321296151730

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجياسينبلعالم32129758214

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجاكرامبلعير321298143948

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجناديةبلعين32129985539

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخالدبلغيشة321300111702

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجاحمدبلفارسي32130162312

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخديجةبلفرحونية32130290898

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجصوفيابلفرد32130388863

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيونسبلفضيل32130410246

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحجوبةبلقاضي32130570873

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحسناءبلقايد321306196713
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبلقرافي32130733128

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسلوىبلقرية32130840661

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعمربلقطيب32130956169

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجاعبوشبلقوبي32131087653

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجبديعبلقونص32131198421

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنزهةبلكركور321312192374

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجهشامبلكوري32131355096

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحميدبلمحجوبي32131412189

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحسنبلمعلم321315165646

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعتيقةبلمومن321316169169

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمليكةبلمون321317154103

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنورةبلهرادي321318109626
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جماعي استدعاء

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسكينةبلهرادي32131956306

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزهيرةبلهني321320121578

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخديجةبلهوس32132195448

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسعيدبلوك321322198319

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأحمدبليدي321323134976

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالحسينبمركود321324127341

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمصطفىاحميدان بن321325207964

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأمينةاسميمو بن32132670231

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجوجدانالبيضاء بن32132792663

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسارةالشارفة بن32132855613

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدالشانع بن32132964524

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفتيحةالشاوي بن321330191916
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالضاوية بن32133180709

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالكبير عبدالطالب بن321332172895

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجبوشرةالعرجي بن32133330407

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيونسالعالم بن32133413038

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحمزةالقائد بن32133528823

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحفيظةاهيش بن32133695056

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدباري بن321337169737

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفتيحةبختة بن321338117686

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمةتزروت بن321339192623

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعصامجدة بن32134065069

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمريمجمرة بن32134147486

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعائشةحجو بن32134275197
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جماعي استدعاء

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفتيحةحدو بن321343152753

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنهيلةحساين بن321344183715

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدااللهدامي بن32134535800

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالسالم عبدرحو بن32134624041

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالهامرزوق بن32134796647

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحليمةسلطانة بن321348226434

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدالكريمصالح بن321349130983

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابوبكرطالب بن32135026424

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجإلهامعابيد بن321351118940

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجكلثومعبدالمالك بن321352119786

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوججمالعبيد بن321353233096

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرشيدقوس بن32135493483
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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جماعي استدعاء

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسكينةكاج بن321355166479

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدكللة بن321356196422

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجهشاملخضر بن32135764490

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسعادلخضر بن321358193347

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجهللا عبديوسف بن321359110860

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمةبناصر321360221959

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجطارقبناصر321361119606

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعواطفبنان32136233936

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجليلىبناني321363111683

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفتيحةبناوي32136435082

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجوصالبنبروك32136523213

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالهدى نوربنبري32136662111
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9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنسيمةبنتفور32136728457

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحمزةبنجديد321368214425

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالدين عزبنحديد321369169290

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجكريمبنحسو321370111527

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأيوببنحمدون321371124369

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدالرزاقبندكوس32137228444

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالمهديبندويش321373125601

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجوفاءبنزروال321374233250

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبنزيات32137596473

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجامينةبنزيات32137696367

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخديجةبنزيد321377227545

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجكوثربنشكرون321378145980
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرضوانبنشكرون32137950377

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخديجةبنشليح32138063550

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعواطفبنشيخ321381174844

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرشيدبنشير32138285201

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجاحمدبنشير321383181387

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجوجدانبنطكانة321384147197

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبنطور321385194079

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعمربنطور321386220319

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحكيمةبنطويل321387217789

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجاحمدبنعابد321388142924

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسكينةبنعدنان321389115921

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجهللا عبدبنعدي321390141699
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جماعي استدعاء

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلبنعدي321391103318

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالخالق عبدبنعزي32139293575

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسكينةبنعطا32139392377

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجانواربنعللي321394117181

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجامينةبنعلي321395167433

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحافظبنعمرا321396158117

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابتسامبنفرزي32139773293

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجصفاءبنقاسمي321398120945

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابراهيمبنقدور32139947071

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالعربيبنقيرة32140092570

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجهشامبنكايس32140150802

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمةبنكرا321402116457
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11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأميمةبنكرارة321403180082

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجلطيفةبنكريكش321404150022

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبنكزول321405231198

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبنكلوش32140687993

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحسنبنكير321407119420

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدالواحدبنمحسيس321408129596

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجهشامبنهرايت32140983295

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسكينةبنهنان32141082494

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجهشامبنون32141169800

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيسرىبنيحيا321412136793

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجياسينبهلول321413173302

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسهامبهيش32141492514
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جماعي استدعاء

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجتريةبوالتخريز32141586579

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبوالحصائر32141687194

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبوالخضرة32141777817

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعمربوالعيش321418137833

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالعزيز عبدبوالفضيلي32141929398

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالحسنبوالمال321420150760

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزهيرةبوالهنى32142114057

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوججمالبوامان32142222493

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخولةبوبرود32142311808

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبوبرين321424123227

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأسماءبوتبي32142595733

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجطارقبوتخريز32142627313
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جماعي استدعاء

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمصطفىبوتفنة32142779678

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابراهيمبوتكرا321428230062

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبوتكلة321429162593

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزينببوتكونت321430213928

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابراهيمبوتالمت321431190784

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبوجدرة321432114274

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجلطيفةبوجدور32143395793

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجبوجمعةبوجطاطة321434107157

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجبشرىبوجميرة321435136471

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحبيبةبوح321436123429

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسعادبوحافة321437166347

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدالفتاحبوحبل321438201111
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جماعي استدعاء

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخديجةبوحبل321439121997

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجبوبكربوحريش32144048911

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزينببوخالد32144197847

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنورالدينبوخدادة321442137267

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسناءبوداما32144354624

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمةبودبوش32144419537

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالسعديةبودرة321445216725

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجبشرىبودنان32144618287

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجهللا عبدبودنيب321447197459

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجايمانبورا321448183560

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبوراس32144943518

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجكريمةبورحيل32145096116
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبورزيق321451222395

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالحسينبورغى321452141038

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابراهيمبورم32145389548

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفطيمبورمان32145417250

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالمهديبورومانة321455173079

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابراهيمبورويس321456230367

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنميرةبوري32145768265

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسلوىبوري321458122294

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالهادي عبدبورياالت32145950210

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبوزار321460119509

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفريدبوزارت321461176388

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجكوثربوزرمين321462100585
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالسعديةبوزرمين32146398196

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجياسين طهبوزكية32146494281

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأمينبوزيان32146571371

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمباركةبوزيد32146667237

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحكيمةبوزيد32146756071

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحسناءبوزيد32146870648

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنبيلةبوزيدي32146937597

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسعيدةبوزير321470109915

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجلبنىبوزيه321471170769

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزهيرةبوسبيح32147256255

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجايوببوسحيب321473212974

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرحاببوسعودي32147423708
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابراهيمبوسفو321475197432

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبوسالم32147698452

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسكينةبوسالم32147798114

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجلحسنبوسيك321478226094

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجامحمدبوشال32147974317

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحميدبوشكوج321480179912

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحنانبوشوك32148149245

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجغزالنبوشينة32148221449

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجصباحبوصابر321483226996

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسعيدبوصاري321484113197

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجليلىبوصبع32148592990

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالهادي عبدبوصالعي32148658906
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحليمةبوصميطي32148722907

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيوسفبوصوف32148843032

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحسنبوضهر321489124346

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبوطالب32149019421

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرشيدةبوطيب321491184851

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسعيدةبوعزوي321492231708

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاتحةبوعشرة32149336830

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجكريمةبوعالم321494105591

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدهللابوعلي32149585120

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسفيانبوعلي321496191533

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرضوانبوعود32149756541

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبوعودة32149817670

Page 757/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمينةبوغابة321499130981

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأمالبوفكران32150073173

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبوفنزي32150167254

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسليمانبوفنزي321502236504

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيونسبوفوس32150353045

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجلحسنبوفوس321504220764

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبوفوس321505114986

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعائشةبوفوس321506212580

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجودادبوقسيم321507141428

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجكوثربوكبير321508192849

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجإنصافبوكبير321509210529

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأسماءبوكبير321510194348
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالحسينبوكدي321511107628

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجهدىبوكرن32151274279

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجليلىبوكرن32151320604

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمةبوكري321514101996

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجاالله عبدبوكري321515172913

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجكلثومبوكريم321516151074

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحمانبوكير321517139834

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدالهاديبوكيو321518103718

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزهرةبوال32151920171

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأشرفبولحوجات32152091133

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيوسفبولعود32152147849

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجايمانبولغال32152288150
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحسنيةبولفتة32152398486

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيوسفبولكدار321524177110

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدهللابولميرات321525192375

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجإلهامبولهرود321526102893

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعزالدينبولهنا32152767026

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحسناءبولوزة321528160085

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيونسبولوف321529163695

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجناديةبومزوغ32153081564

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأمالبومعليف321531109948

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفدوىبوملوح321532179363

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدبومليك321533149940

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمباركبوناصر321534120254
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبوناصر321535127265

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزهرةبوناصر32153695730

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخديجةبوناصر32153794644

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجايمانبوناصر321538209619

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنعيمةبونفع321539239402

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجهدىبونيت321540109879

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجياسينبوهديد32154122344

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالمولىبوهالل321542127559

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرضوانبوهالل32154370061

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحسنبوهالل321544189933

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنورالدينبوهندا321545118929

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبويد32154625969
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهاجربويكنون321547186804

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلطيفةبي321548130664

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعمربيا321549148899

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأحمدبيباون321550160018

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحسانبيجنوين32155195270

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزينببيجوان32155258662

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاحمدبيحي321553136014

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدبيد321554139773

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةبيرش32155518279

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالكبير عبدبيرواين321556140953

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاحمدبيرواين321557201488

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسارةبيروك32155826343
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةبيزوران32155977459

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجابتسامبيضان321560173759

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأحمدبيضوضان321561139750

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجبوجمعةبيغجدن32156211286

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالدين نوربيفقرن321563137140

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحسنبيكة32156485691

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمصطفىبيكروان32156531197

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمبيكضاض321566118875

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدبيكضاض321567109050

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبيكضاض321568139351

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزهرةبيكضاض32156976831

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاجميعةبيوض32157026567
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجكمالتاج321571237474

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدالدين تاج321572120793

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفتازيت32157356162

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعزيزتازيت32157428378

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسكينةتالومي32157570080

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسهامتباري32157625927

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحجيبةتبارين32157733515

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيونستتوست321578132780

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدةتجاني321579136749

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعدتربوب321580193208

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجانسترساوي321581230728

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعمادترفت321582119557

Page 764/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعمرتزموت32158336368

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعيدتزموت321584163626

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبدتزيت321585200076

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعثمانتشتي321586159018

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجايجةتفراط321587146988

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجراضيةتفرط321588154251

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلتفوس321589152399

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةتقندوت32159082178

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجبشریتکتوکي321591214130

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحسنتنزفت321592112319

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحسناءتوبالي321593189710

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحميدتوريرتي32159474995
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهاجرتوزان32159546790

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلحلوتوفيق321596111905

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسكينةتيكي32159773424

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنعيمةثابت321598229744

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالعالي عبدجابر32159960055

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحبيبجابر321600108612

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاحمدجارة321601219848

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمصطفىجايت321602198340

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدجاير321603125637

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالزهرة فاطمةجبرون321604133636

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنورةجبيري321605119178

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعزيزجدان321606181470
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالسعيدجدان321607202490

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمجدير321608138766

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسميرةجدير321609174144

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرضوانجراري321610204318

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرجاءجرام321611184759

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحفصةجرموني32161245781

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهللا عبدجسو32161367523

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنجوىجغال321614109687

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجبلقاسمجفرا321615140064

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةجال32161654015

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجإيمانجالل321617160230

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفتيحةالدين جمال321618162582
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحمزةثابت جمال321619184148

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنورةجميل32162053609

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفائزةجنا321621181682

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوججيهانجنان32162236262

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنعمانجواد321623139676

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحكيم عبدجواد321624131083

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحسينجواد321625212975

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجياسينجورد321626170744

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرجاءجوهاد321627203955

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدجوى32162825791

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسناءجويل32162952995

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالمصطفىجيار321630196123
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالهامحابلي321631105737

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهناءحاريل32163257003

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاسماءحاضر32163355856

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجبهيجةحافظ321634189848

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاحاني321635229773

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفهللا حبيب32163674578

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجوفاءحبيبي321637108656

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحسناءحبيبي321638101279

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحسينحبيبي321639142636

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسلمىحبيز32164099679

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسهامحجوبي321641137359

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاتحةحجي32164263040
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجياسينحداشي32164315514

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحسنحدان32164410168

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبدحدان32164561601

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجوردةحدوش321646200885

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفحدوشي32164736064

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدحديد32164892098

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنزهةحرش32164990305

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالكمال عبدحريب321650103330

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعزيزةحسني32165130646

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالهاديحسون321652153765

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالعالي عبدحسون321653126465

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزينبحسي32165445757
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالعاطيحشاد32165591177

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفحفا32165646453

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدحفضي32165755464

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالمهديحقاوي32165891965

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلطيفةحقيق32165943490

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمحالت32166042664

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالدين صالححالوي32166152409

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرضاحلمي321662162565

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهاجرحلوان32166362139

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحنانحلي32166498236

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأسيةحلي32166596210

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيونسحليم32166650548
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جماعي استدعاء

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفحماتي32166792341

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيحيىحمادي32166816972

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبدحمادي321669207455

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفتيحةحمام321670162051

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسناءحمدان32167182563

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدةحمداني321672152358

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمحمري321673176737

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهندحمودان321674137491

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاسماءحموش321675138526

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعادحموني32167686720

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدحميد321677167994

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاتحةحميدي32167889659
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جماعي استدعاء

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجتوريةحميدي32167989580

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجكبيرةحنبالي32168051764

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةحنكوس32168164854

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوججمالحنون321682116706

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالمهديحنون321683131672

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجوفاءحنين321684139306

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسناءحوال321685217604

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمحورة32168631332

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأسماءحيان32168779092

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدحياني321688182570

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجليلىحيداد32168997838

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدااللهحيدة321690118161
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحسنحيدة321691143932

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالصمد عبدحيسون32169265923

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأنوارحيسون32169317682

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةحيمود321694101125

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجطارقحيمود32169537859

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمنانخديجة32169684793

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةخربوش321697139212

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدخرطومي321698126034

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةخرطومي321699110447

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمباركخروبي321700134259

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنجاةخزينة321701118408

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاسماءخشاني321702123959
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمنىخطاب32170381803

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجشريفةخطابي32170415016

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالعالي عبدخطاري321705155084

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجآسيةخناتي32170678516

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوججهانخوناتي32170729971

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعثمانخويا321708124462

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجادريسخوياموح321709173726

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزينبخي321710106307

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجماريةخية321711207216

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةهللا خيرات321712160482

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاسيةخيضر32171368736

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعزالدينخيي321714205409
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجياسيندامان32171597412

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمصطفىدامان32171695171

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحسناءداودي32171766534

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالعياشيدباج32171874814

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمدبار321719211872

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجادريسدبزات321720105632

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفدجرو321721108294

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحمزةدحاسي32172270804

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمدردر321723230217

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحسندردر32172438933

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةدردر32172538093

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالرفيعدرقاوي32172670176

Page 776/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمددرقوي321727159604

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمدريوش32172859600

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوججميلةدزاز32172952772

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعائشةدعلي321730212331

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالهامدعم321731211178

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسميةدكوان32173237544

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالغاليةدناوي32173394220

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجإشراقدهنون321734107644

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمددواجي32173597078

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمددواجي321736192847

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأحمددواجي321737192292

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسناءدومار321738157275

Page 777/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالدين صالحدوناس32173974684

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةدويمة32174086600

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةرابح321741186872

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجشيماءرابح32174295049

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةراديد321743168662

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحياةراشق32174483457

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجبشرىرافيض32174549356

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجياسينرامي32174625876

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمليكةرباب321747136073

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمليكةرباح321748226658

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلبنىربيب321749100424

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسكينةربيع321750202726
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحسناءرتبي32175197453

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمرجاء321752161124

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزينبرجاء321753160449

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجابراهيمرجاء321754142200

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحق عبدرحو32175592743

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجكوثررزوق321756132267

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجايوبرشاد321757155502

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجصطيم بنرشيد321758142834

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعيدات ايترشيد321759111999

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوججميلةرشيق32176065034

احسانرشيق321761174129  ٍ 12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجٍ 

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدرضى321762174856
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسهامرضى32176316125

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزينبرغاب321764220767

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحسناءرفاعي32176579144

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجكريمةرفاق321766107952

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجصباحرفيع321767185332

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالمجيدركانة321768206491

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنعيمةركراكي32176972978

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلطيفةركراكي32177072066

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدركيك321771129163

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجوسيلةرنكال321772105114

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمنيرروان321773225928

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةروسمي321774125442
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالدين سيفروضي321775219149

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمرياض32177691129

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسهامريشة321777206435

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدزاح321778206421

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالصادقزارة321779108764

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجإبراهيمزازو321780207689

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفزبير32178170931

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجانسزرطيح321782183876

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجبشرىزرهون321783123562

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفزروال321784143454

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبيدةزريوح32178541465

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفزعري32178680396
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جماعي استدعاء

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبدزغمار321787197033

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلزكور32178875112

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزهرةزكي321789235501

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمينةزكير32179038239

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجماجدولينزالغ32179116353

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفزليم321792147860

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةزمزامي32179355631

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجامحمدزمور321794102706

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحمزةزهراوي32179558502

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمليكةزهروني32179670084

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعائشةزهوان321797237780

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلطيفةزهير321798118096
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جماعي استدعاء

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجليلىزواق321799178745

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزينبزواق321800162136

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحنانزوزاف321801132708

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسارةزونالي32180264202

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسلمىزوهار321803181117

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعائشةزيان321804109022

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمزينيد32180595577

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلوبنىسابق32180618602

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزهراءسابق321807121820

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةساعدي321808153956

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهدىسالكي321809123786

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجامالسامي32181075420
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالمغيث عبدساهيد321811111000

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالعالي عبدسباغ32181226220

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدسترة32181375822

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالواحد عبدسخي32181419184

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسهامسخي321815150935

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحسناءسخي321816152266

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمسدود321817102082

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسكينةسراط32181837886

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجبشرىسريدي32181977063

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأيوبسطوبي32182089112

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفسعد32182120471

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفسعيد32182211127
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جماعي استدعاء

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلكبابسعيدة32182370220

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنعيمةسعيدي321824181742

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفوزيةسفطاج321825139444

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجطارقسفطاج32182673281

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمصطفىسفيان32182788124

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعثمانسفير32182861227

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمصطفىسكرطاح32182918401

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالهامسكالض321830113289

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاحمدسكماني32183187853

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاالله عبدسكنة32183298506

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجليلىسكوري321833108769

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجشيماءسالك321834159923
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةسالمي321835200209

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجياسينسلوان32183664907

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةسليم321837147676

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلطيفةسليماني321838169893

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهللا عبدسمان32183938736

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسهامسمرى32184053278

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجامينةسمود321841135017

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجناديةسميح321842147128

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفتيحةسمير321843139294

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعيدسهيب32184492265

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأيوبسوقراسو321845164041

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجكوثرسومان321846152274
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جماعي استدعاء

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحسنةسويلي32184718915

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسميةسياميك321848150237

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجشيماءسيدامي32184977527

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسارةسيدان32185021661

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةخوى سيدي321851145182

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجياسينسيفر321852190208

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفسيفول321853188072

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحمزةسيفول321854179558

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةسيموري32185592504

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالمولى عبدسييومي32185669283

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلطيفةشاتر32185783818

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوججمالشاطر321858170597
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفشاكير32185977768

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجانوارشاكير32186063375

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحكيم عيدالزمان شاهي321861160192

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحسنعينو شايب321862174993

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدشداد321863139438

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالوهاب عبدشرادي321864213686

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحمزةشرفي32186543783

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوججميلةشرفي321866227127

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجانسشرقاوي321867135182

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجوليدشرقي32186853263

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعاليشرماق321869102254

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرجاءشريف321870103766
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزهرةشغوغي321871126002

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمصطفىشفيق321872176829

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحمزةشفيق32187320749

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاالله عبدشقف32187455071

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنزهةشكري32187522821

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدشكور32187674560

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيونسشكير321877119106

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهشامشلحاني321878156768

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجناديةشمالي321879225278

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسميرةشمخة321880142959

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبدشمسي32188189845

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدشمالل321882102832
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجناديةشميرو32188331101

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمشناق321884101489

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجكريمةشندوري321885160664

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجغيثةشنطيط321886163348

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعادشنفير321887101907

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفتيحةشنو321888199303

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجكبيرةشهيد321889154610

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهدىشويبة321890105245

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلبنىشياع32189180918

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحنانشيشتي321892173924

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدةشيكر321893188123

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمصيدشيماء321894165990
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جماعي استدعاء

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةشيوب32189594553

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخولةصابر321896231344

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأسماءصابر321897205236

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخالدصالحي321898171934

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةصبار321899149913

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجطارقصبران321900186327

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجابراهيمصبري321901113713

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنسيمةصدق321902121530

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدصديقي321903234034

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحمزةصديقي32190467553

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةصغير32190533956

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمصلحي321906122072
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جماعي استدعاء

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحسنصنهاجي32190749092

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجياسينصهيب321908106807

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعمرصواب321909189022

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسميرةصواك321910150576

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجناديةصوم321911118550

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجوفاءضافر321912182702

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعزيزضافر321913158608

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلحسنضنجي321914144131

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدطارق32191546864

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحميدطارق321916123340

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالسالمطاهر321917205471

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزينبطرار321918239563

Page 792/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجناديةطريق321919117870

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالوهابطلحي32192018743

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاميمةطنطي321921166017

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالغنيطويل32192218160

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالصمد عبدطيرطة32192341558

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفيصلطيفور32192414253

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحسينعباش321925147264

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعمرالموجود عبد321926163061

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمالهادي عبد32192786754

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدالهادي عبد32192864336

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهدىعبدالوي321929206116

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدعبدو321930150340
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفتيحةعبروق321931176261

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاحمدعبو32193275576

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجناديةعبيد32193324274

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلجسنعتنان321934119166

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجوفاءعتيق32193596344

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجشيماءعديدي321936185376

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنعيمةعربوشى321937203215

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعيدعرنيبة32193899624

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاسماءعرنيبة32193998995

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعزيزةعريش321940117822

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمعادعريض321941187726

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعيدعريكة32194296002
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجناديةعزوزي32194384667

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالياسعسيال32194431551

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحسناءعطار32194592641

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاضلعطارد321946116142

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسهامعطوش32194784867

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنجوىعظيم32194840062

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجزهرةعفال321949123707

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعزيزعفيف321950153650

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالكريم عبدعفيف32195113049

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأسماءعفيف32195214422

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجزهرةعقاش32195315835

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجيوسفعقيزة32195443127
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحسنعال321955101871

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسلمىعالف321956168698

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدعالل321957174104

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةعالل321958104875

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمنعمعالم32195937404

1إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمريمأفيالل عالمي321960105712

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسهامعلواش32196170915

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسكينةعلواش32196281365

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجدنياعلواش321963221563

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةعليات321964163617

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدعماري32196575282

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةعماري321966149312
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنورةعمران321967102094

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالمهديعمراني32196865935

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنسبيةعمري32196996193

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةعنترة321970114892

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبوشعيبعنور32197146758

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجزينبعنوس321972186395

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدالسميععنيبة321973223337

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدعوجي321974136588

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرجاءعويدات321975125136

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمريمعويرة321976193495

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدالواحدعياش32197718048

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنجيبعياط321978105611
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأسماءعيمارة321979125833

2إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعائشةغاندي32198089853

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفغربي321981192365

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجاحمدغزالن32198296845

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفتيحةغزالني321983120209

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحسناءغزالني321984149378

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدغزواني32198591531

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجميلودغالن32198619252

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةغالن321987192002

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبوشرةغموري321988150060

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجشريفةغنباجة32198969459

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةغواس321990118036
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبدغيبي321991152056

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسوميةغيلمان32199277771

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةغيوت32199349133

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمغيوت321994109678

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةغيوز321995180590

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجناديةفارج32199678391

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعصامفارس32199745940

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسهامفارس321998100332

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةفاضل321999170307

3إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأمينةفاضل32200090576

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمهديفامفة322001164774

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدفتيشي322002113159
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخالدفجري322003170416

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنوالفداوي32200417554

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةفدراوي32200550214

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجهاجرفدواش322006137466

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجهللا عبدفراغش322007135195

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبدفرتال322008106905

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدفرح322009179714

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدفرحى32201010026

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفدوىفرعون32201127137

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجاحمدفروخ322012189492

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعمادفريخ32201352897

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحنانفريس32201470272
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحسنفريسن322015166774

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدالجليلفريمان322016195697

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجناديةفريمو32201714493

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحياةفضري32201892197

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالعالي عبدفضالدي322019186704

4إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسلمىفقهي32202018855

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعائشةفكايري32202127644

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجزهيرةفكري322022105919

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبشرىفكري322023154988

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةفلوس32202462286

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمريمفنكرير322025105707

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدااللهفوزي322026123082
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنهيلةفيتاوي32202778877

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمونيرفيصل32202857124

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنجاةفيكري32202919466

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجيامنةقابل322030144064

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسفيانقائدالرحا32203178506

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجغزالنليلى قائم32203257189

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسوميةليلى قائم32203357737

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالعزيز عبدقبا32203462205

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاقبيسة322035161590

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخالدقتقت32203670564

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحليمةقداري32203791601

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسميةقدمار32203866315
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجاشراققربان322039213946

5إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفيصلقروال322040235563

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةقزبر32204175837

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجاحمدقسبي322042206181

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفردوسقشاب32204399167

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبشرىقصطالني322044234577

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالمالك عبدقنديل322045116271

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجاميمةقنديل322046154835

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجاحسانقنور32204765239

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسكينةقيبار32204829738

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةقيسوم322049152608

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأيوبقيوح322050170527
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالسميع عبدكاريم322051160427

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةكاسي322052216559

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجانسكافي322053160466

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعمادكالة322054123527

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبودايرةكبيرة322055125415

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجيحيىكجدار322056112101

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبوجمعةكر322057179621

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالجليل عبدكرام322058136036

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسفيانكرامو32205996023

6إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخالدكرزام322060102662

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسكينةكرضام32206179136

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالهادي عبدكركور322062218452
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالمهديكرما322063121555

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةكرماط322064119827

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعيدكرمة322065228683

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالكريم عبدكروار32206632559

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالزهرةكروج32206747244

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدكروم32206895451

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدكروم322069102819

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدكروم322070156127

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبهيجةكروم32207112335

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالطاهركروم322072103209

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجوفاءكرومي32207357448

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجهشامكرومي32207439060
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعواطفكرومي32207557286

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأمينةكريتان322076139125

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجاسماءكريك322077148912

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرشيدكريكر32207866732

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجوردةكريم322079224252

7إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنورةكريم32208048912

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدكريم322081165454

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةكريم322082125661

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةكريم322083110293

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجيوسفكزبنو32208444680

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجصفاءكسكوس32208582758

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالسعديةكشرود322086179598
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجاميمةكصبي322087105703

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجطارقكعابي32208865717

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمباركككوس322089178886

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبدككوس322090120288

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدكالسني322091114941

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعمرةكلمي322092102622

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجكريمكمار32209364624

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأميمةكمال32209466644

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالتانجيكمال322095204144

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبدكمالي322096212404

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةكمراوي32209773816

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةكمري322098101362
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجزكرياءكموش32209970632

8إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعيدةكن322100152983

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسهامكوادني32210182601

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسميةكواش322102155477

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسفيانكواي32210344297

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسلمىكودالي32210478061

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمريمكوميري322105109616

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمريمكونة32210620105

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدكوني32210736620

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالمولى عبدكوني32210829552

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةكويحل32210930202

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفوزيةكيتي322110201303
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرشيداليمني32211110319

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجاالله عبدلباركي32211299765

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجزينبلبروزي32211323220

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحمزةلبريد322114113939

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأيوبلبزوزي32211551714

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجياسينلبزيوي32211669207

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسهاملبطيطا32211726442

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرضى محمدلبهل322118195276

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعيدلبيب322119219364

9إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبوشعيبلبيض32212069131

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحسنلجغل322121102354

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةلحام32212290063
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسميةلحباب322123129123

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنجاةلحبوس322124190887

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحسنلحريشي32212534724

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةلحصابي32212647445

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسلمىلحصيري322127227242

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةلحلو32212827255

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسهاملحمر32212947588

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجطمة فالحميني322130125573

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدلخضيري322131166075

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعتيقةلخضيري322132179772

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسكينةلخوير322133199866

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةلخيال32213483670
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفلديني32213568537

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجهندلزرق322136125823

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعزيزةلشكر322137109653

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرشيدلشكر32213859651

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأنوارلشكر322139237912

10إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمباركلشكور322140120022

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجودادلشهب32214176716

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجهاجرلشهب32214299538

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمريملشهب32214367541

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةلشهب32214499435

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجغيثةلشهب322145228132

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعفافلشهب32214676393
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحفيظةلشهب32214743631

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجايمانلشهب32214835888

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالحسينلشهب322149158499

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةلصبهاني32215056678

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجليلىلصفر32215110275

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجليلىلصفر32215265283

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحنانلصفر322153142896

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجلمياءلطرش32215433969

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعادلطرش32215567226

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجياسينلطفة322156181375

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجزينبلطفي322157167266

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنبيللعباد322158190092
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبهيجةلعبالي322159132123

11إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوججوادلعبايل322160167429

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنسيمةلعبوب32216157245

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحليمةلعبيسي32216292115

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجهشاملعجيلة322163221226

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدلعشير322164151545

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسكينةلعماري322165216020

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجكلثوملعنكوري322166154703

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبوشرىلعنيبري322167188391

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالصمد عبدلعوان322168108989

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعائشةلعوينة32216994884

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحليمةلغداش32217043382

Page 813/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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جماعي استدعاء

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبوشرةلغريبي32217162790

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوججميلةلغليظ322172216996

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعزيزلغني322173119931

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدلغو32217426242

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةلغو32217526045

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسوميةلفجيوة32217637724

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسكينةلفقيهي322177119653

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجياسينلفوري322178107022

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجاسماعيللقجوت32217965667

12إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةلقديم32218019927

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةلقطيب32218113558

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجيوسفلقليسا32218252838
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالمجيد عبدلكتري32218343916

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالدين نورلكر322184114500

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرجاءلكرام322185209160

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحساملكرام322186147475

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللالكرايشي32218754927

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفتيحةلكريمي32218839649

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالحق عبدلكريمي322189215950

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعائشةلكريمي32219072204

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجهشاملكريويز32219198668

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعادللكزكوز32219292572

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجشيماءلكفيفي32219330883

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحنانلكميري32219455109
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعادللمباركي32219596725

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحفيظةلمخنتر322196166484

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمريملمريحي32219798778

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجياسمينلمزودي322198103172

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجلمياءلمزوق32219963785

13إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجشيماءلمسعيد322200228906

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةلمسن322201151470

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدالخالقلمسوندي32220229210

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجايوبلمعي32220314115

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسهاملمعيمي322204152061

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجيوسفلمغاري32220598523

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالصمد عبدلمغور32220695891
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جماعي استدعاء

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحسنلمنبه32220735197

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالواحد عبدلمهاوري322208141101

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالحسسينلمهون322209224794

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجايوبلميري322210124058

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبوشرىلمين32221143803

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمريملهديلي32221257244

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجغزالنلهديلي322213107802

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحنانلهزيل32221455267

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجميلودلهطوطي322215170472

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفوزيةلهاللي322216161629

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجصفيةلهاللي322217135123

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحنانلهاللي32221898556
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوججهادلهاللي322219135071

14إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةلهنوات322220218203

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسكينةلهنيتي32222131097

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدلهواوي322222142116

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةلوديني322223219842

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنجاةلوطيويط32222472464

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدلويزة322225101319

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجلقعيزيليلى322226110786

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالفتاح عبدليموري32222771862

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةمازوز32222826206

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجماءالعينينمازي322229133474

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجايوبماشبعت322230169896
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةماكي322231210804

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجياسينمامو32223223338

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسلمىمامي322233173259

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةمبروك322234138281

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسميةمبروك322235132171

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالحسينمبروك322236145035

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالمصطفىمبريك322237169583

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالحفيظ عبدمبسيط32223861581

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسكينةمتاقي322239101446

15إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمعادمتوس32224077043

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدمتوكل322241178642

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجدنيامجاهد32224248481
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جماعي استدعاء

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجكوثرمجاهدي32224350925

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدمجدوبي322244218248

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحنانمحب32224523639

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنبيلمحبوب32224661859

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمريممحرس32224793647

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدمحرش322248196129

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةمحسن32224999537

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجامينةمحسن32225099453

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجتوريةمحسيني32225137202

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأميمةمحفوضي32225223330

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةمحمو322253147559

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدمحمود32225486974
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرجاءمخفي32225530477

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخليجةمخلص32225696178

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجربابمداق322257203053

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجهدىمدراوي322258178515

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةمدكوري322259180144

16إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرضوانمدكوري322260164529

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالحق عبدمرابط322261225019

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخالدمرابط322262206814

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدالحميدمرابيت32226350081

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجطارقمراحي322264113198

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالهادي عبدمرار322265207575

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعيدةمربوحي322266239120
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جماعي استدعاء

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجياسينمرجان32226764412

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةمرجان32226875567

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسهاممرداد32226912394

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجايمانمرداد322270129947

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالمنعم عبدمرزوق322271233345

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجشيماءمرسلي32227247719

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالكوشيمرشال322273132213

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعيدمرشد322274125092

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدمرغوب32227592261

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجوفاءمروان322276123528

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالفتاح عبدمروان32227748657

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجشفيقمروان32227843317
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبوجمعةمروان322279187124

17إعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجيونسمروق32228097242

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجكوثرمريبع322281175866

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجياسينمريقة32228221054

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجهاجرمريني322283190665

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجناديةمريني322284190450

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجبوشرةمريودات32228563336

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوججوادمزال322286111508

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاسماءمزاني322287115046

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجميلودمزكورة322288214574

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجإسماعيلمزوز322289179975

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجراضيةمزون322290113125
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1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجشفيعةمساعد322291180494

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمريممساعف322292110383

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجأيوبمساعف322293126866

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمريممسبالي322294153388

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمةمستاج322295114516

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجإسماعيلمستاكو322296166598

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسكينةمستاوي32229733968

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالمهديمستحق32229817713

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجامينةمستعين322299122629

1اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجبلعيدمستفيد322300173577

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالحسينمستفيد322301131746

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجصباحمسعودي32230270475
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2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمرادمسالك32230365509

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاوسامةمسالك32230432818

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمريممشقي322305111599

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاسماءمشكور32230657758

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجياسينمشكوك322307235456

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمادمشكيح32230897916

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوججوادمشيش322309218659

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحسنمصباح322310111763

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمهديمصران32231125351

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسناءمصلوحي32231212241

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمةمصليح322313118888

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعادلمطعم322314103352
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالصادق عبدمطيش32231544609

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجزهرةمطيع322316125465

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدمعاون322317109747

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبدهللا معطى322318153240

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجبشرىمغفور322319180816

2اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجشيماءمغيميمي322320130989

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحياةمفتاح322321210814

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجإيمانمفتاح322322206689

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسميةمفقود32232357404

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسعادمفكر32232498606

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبدهللامكرم322325214524

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرشيدمكرم32232636135
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسلمىمالوي322327116719

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوججوادملهبي32232818423

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةملوك322329235154

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجماريامليوي322330122653

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسالممماس322331212948

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالكريم عبدممدوح322332121868

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاتحةممدوحي322333160579

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجزينبمموني32233413755

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسكينةمنصوري322335182336

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجابراهيممنصوري32233651024

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخديجةمنكوشة322337192873

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسعيدمنيني32233829433
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجكريمةمهديوي32233997827

3اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجزكرياءمهروق32234050183

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجماجدةمهلوب322341138110

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفدوىمهليل322342143473

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجأسماءمهنوك322343217194

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالمهديمهيدرات32234448680

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخديجةمهيدرة322345108890

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحنانمهيدرة32234653651

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمنىمهيدي32234737278

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجأميمةمهيف322348160521

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحسناءمهيلة32234912245

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالصمد عبدموجود32235014938
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجيونسمودن32235196339

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخالدموفليح322352137339

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعثمانموكيب322353159966

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدمومن322354185612

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالمجيد عبدمومن322355195440

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدمونير32235667908

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالمهديمونير322357163878

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجشيماءموهب32235827791

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاملمويدين32235945014

4اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسهاممويك322360123605

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدميروش322361100401

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرشيدميمون32236268871
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاحمدناجي322363165612

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالبلغينادية32236447899

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجايوبناصر32236566490

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاحمدناصر32236680887

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدناصري32236797995

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدناضيم322368102289

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالرحمان عبدناضيم322369102959

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجوفاءنانا32237071960

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجلحسننبريك322371199568

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجصباحنبيكة32237221530

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمريمابراهيم ند322373206198

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرشيدندبلح32237492223
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجكوثرنزيلي32237591764

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجماجدةنسيمي32237668594

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاللطيف عبدنصوح322377163294

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرضواننصيف32237812094

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحمزةنصيف322379137470

5اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمصطفىنضيف322380229722

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجيوسفنطيط32238183101

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوججميلةنظير322382156167

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالهادي عبدنعناعي322383166884

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجهشامنعوم32238431201

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرجاءنعوم32238533002

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطنةنعيم32238690122
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبدنعيم32238768684

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسناءنعيم322388136521

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسعيدنعيم32238958088

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجزهرةنعيم322390102882

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحناننعيم322391221135

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحناننعيم322392236611

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجإلهامنقيزة322393171647

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجكريمةنكاز32239442960

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجهللا فتحنكموش322395207980

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاكرامنموس322396158957

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجضحىنواضر322397100294

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالمزورينوال322398115803

Page 832/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوججيهاننوالي32239993098

6اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخالدنوش322400206273

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجليلىنوصير322401147506

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرجاءهاشم32240275603

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنورالدينهاشمي32240394535

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمريمهاني32240473906

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجايمانهاني32240555499

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعصامهجهوج322406219023

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالجليل عبدهدار32240755934

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنسرينهدان32240846605

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاقبالهدان32240976171

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمريمهدوجي322410194744
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجبشرىهراز322411204598

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخولةهراسي322412147580

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوججميلةهركال32241350775

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمريمهروز32241453768

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبدهروز322415214507

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمصطفىهرومتي322416181697

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطنةهشار322417135414

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالمدنانيهشام32241862505

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعليهلوان322419125153

7اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجياسينهمو32242012595

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعادلهنان322421136170

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمريمهنوني32242297502
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جماعي استدعاء

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنورةهنيدا322423117790

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجكوثرهنيني32242445391

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجوجدانهواري32242563536

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفدوىهيدش322426101946

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعصاامهيريرو322427164900

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحليمةهيف322428213729

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمهياللي32242949895

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجيسرىوادي32243057947

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجيونسوازي322431103554

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجصابرينواشكي322432113261

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسكينةواعدودي32243312055

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخديجةواكريم322434205507
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جماعي استدعاء

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدوبال322435160478

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحسنوبها322436153855

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعائشةوحداني32243790320

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعليوحمان32243886898

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالرحيم عبدوحمان322439105515

8اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالحسينوحمان32244074112

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرضوانوخرون32244115827

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمةوراث32244249875

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخديجةورزي322443196655

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجهشاموزاك322444107691

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمةوشن322445214385

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاوشن322446210965
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعزيزةوضاف32244731305

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدوعباد322448202357

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرشيدةوعراب32244940204

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحسنوعزيز32245067760

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجماجدةوعلي32245185611

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحسناءوغزن322452202628

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجأمينةوكار322453161060

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنورالدينوكريم32245458774

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسعيدواللي32245568418

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحسنعلي ولد322456100827

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسميةولكن32245756171

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاسماءولمام322458223618
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحسناءولموم322459136355

9اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسهاموناس322460124467

10اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحميدونخار322461217424

10اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحياةوهجي322462165793

10اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجأحمدويرتان32246357486

10اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسكينةويك32246455607

10اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجابتسامياشين32246578236

10اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرشيدةياي32246668823

10اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحسناءيقضان322467204384

10اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجإدداوديوسف32246852042

الرحامنة: إقليممزدوججميلةابخار22000144083
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجبشرىابرير220002162625
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجالرزاق عبدابرير220003117572
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجلحبيب محمدالركيبي ابن220004145522
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجفتيحةالعريف ابن22000585119
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجسعادالفضل ابو220006196984
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجسميرةالفضل أبو220007174644
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجفؤادالفالح أبو22000835789
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجسوميةالقاسم ابو22000932862
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجفوزيةالمشاعيل ابو22001083565
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجسفيانابوالهدى220011235319
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجأسامةأبورزق220012194755
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجحنانابوسالم22001373998
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجمنيرابولفخر220014135052
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجهدىالزهور أبي22001520479
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجامالابيسط22001690740
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجحكيمةاحداش22001773505
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجرشيداحديدي220018112892
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجبحريةاحمامدة220019218649
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجحميداحملي22002044562
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
1

الرحامنة: إقليممزدوجخالدأحواض22002193555
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجلمياءأروى220022103373
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجمحمدازمراي22002348836
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجرشيداسحيبات220024208110
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجلطيفةاسدا220025209190
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجخالداسلهمي220026104207
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاسميطي220027161359
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجرشيداسواني22002824326
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةاسودي22002942697
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجرفعتاشبيشب220030118145
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجعزالديناشبيشب220031189152
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجرشيداشرقا220032230675
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجمحمداشعوفي22003348292
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجابراهيماشنيتف220034142435
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجالعالي عبداعبيدي22003536822
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجالكريم عبداعريبات220036109980
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجالهادي عبداعريبان220037106688
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجنورةاعريبان220038190942
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجأميمةأعالم220039123763
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجمحمداعميرة220040109568
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
2

الرحامنة: إقليممزدوجنجوىاعميرة220041217664
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجسمراغوتان22004247436
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجحسنةافروخ220043232193
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجغزالناقبال220044165626
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفاقصبي220045182482
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجسعاداكزار220046195305
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلاكزمان22004766877
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجايماناكهيد220048171516
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجالعزيز عبداالحيان22004912582
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجسالماالدريسي220050110739
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجالجليل عبداالدريسي220051227208
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجعبداللطيفاالدريسي220052104486
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجوجداناالدريسي220053210020
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجحسناءاإلدريسي22005459663
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاالراوي22005551232
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجرضواناألزرق220056233524
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجليلىاالشقر22005737881
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجعثماناالشكر220058139211
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجباهيةاالكرامي22005951015
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاالنجري22006031199
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
3

الرحامنة: إقليممزدوجشاديةاالندلسي220061135707
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجماجدةالبارج220062216558
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالبثار220063170170
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجخالدالبجيوي220064180847
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجرشيدالبحراوي22006547700
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجسعادالبحراوي220066170862
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجلبنىالبرادعي22006794718
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالبرادعي22006881672
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالبرتقالي220069168195
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجالهامالبركاوي220070193961
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالبركاوي220071105642
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجالزوهرةالبركة220072171368
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجصفاءالبريني220073206662
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجأسماءالبصري220074199526
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4
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جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجوفاءالبصري220075150026
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجدليلالبطاحي220076178086
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجمنيرالبطاش220077164109
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجالكبير عبدالبكمي22007866166
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجلبنىالبالوي220079182515
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالبالوي220080182704
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
4

الرحامنة: إقليممزدوجمرادالبلبالي220081181364
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجالهامالبهلولي22008232106
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجعاللالبهلولي220083139504
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجفدوىالبهيجي220084135406
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجرضوانالبوحسني220085177975
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجحسناءالبوروا220086179384
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالبوروا220087161876
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجامانالبيضاوي220088155861
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالتامري220089165642
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجالجبار عبدالتباعي22009088127
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجرضوانالتحراري220091162637
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجعزيزةالتركي220092139136
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجعبدالرزاقالتريكي220093199813
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجهشامالتقي220094141753
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجأسيةالتويرتو22009536293
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجرحالالجداري22009624645
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجإلهامالجديدي220097107181
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجرجاءالجنحي220098130273
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجاسماءالجوري22009982855
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجماحسينالجويري22010061847
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
5

الرحامنة: إقليممزدوجهشامالحاجبي220101179259
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجاللطيف عبدالحافة220102143540
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالحافظي220103104104
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالحافظي220104134072
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجضحىالحاليمي22010526382
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجابتسامالحبري22010638019
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالحبلي220107141761
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجحسنالحجاجي220108119932
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجياسينالحداد220109166710
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجخالدالحداوي220110117299
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجعبدالهاديالحر22011169842
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجالفتاح عبدالحرار220112142530
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجسعيدةالحسن22011357400
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجسناءالحسناوي22011448700
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالحسناوي22011593366
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجسعيدالحشادي22011633236
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجابتسامالحطاب22011792890
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالحطاب220118108254
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجالسعيدالحفيان220119148146
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجياسينالحلوي22012078315
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
6

الرحامنة: إقليممزدوجالغني عبدالحمداوي22012193784
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجحفيظةالحمريوي220122133744
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجالرحيم عبدالحمزاوي220123182502
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجالمصطفىالحمصي220124148826
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجحسنالحمومي220125207807
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجمونيةالحمياني22012655549
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجهشامالحوسيني22012784777
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالحوش220128100724
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالحياني220129103346
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجشيماءالحيدودي220130127566
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجحياةالخبزي220131114910
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالخديري22013270141
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالخضراوي22013377064
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجزينبالخطابي220134163869
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجإبراهيمالخلفي220135101880
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجحمزةالخلفي220136201129
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجالسميع عبدالخلفي22013772812
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجسناءالخلوقي220138186270
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجكريمةالخيراني220139113060
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجالحسينالدحاني22014083904
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
7

الرحامنة: إقليممزدوجالدين بدرالدحاني220141143845
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجرضوانالدحاني220142130072
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجالعزيز عبدالدحاني22014396696
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجاللطيف عبدالدحاني220144126254
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجمرادالدحاني220145215597
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلالدرباكي220146102035
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالدرقاوي220147160876
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجخولةالدهبي220148167113
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجزينبالدهري220149108511
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوججمالالدهوري22015019479
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجسميرةالدياب22015184169
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجالحكيم عبدالدياني22015266530
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجزينبالذهبي22015357978
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالذهبي220154108803
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجالدين نورالراجي220155224698
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجنورالدينالراجي22015653064
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجعاللالراحل220157106594
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجأسماءالراحلي220158107812
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلالراحلي220159205391
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجخالدالراحلي220160174474
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
8

الرحامنة: إقليممزدوجزينبالراشدي22016133479
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجعبداللطيفالرافعي22016249123
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجبشرىالراقي22016331952
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجاإلله عبدالراقي22016462335
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالراقي220165121072
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجمعادالرامي22016668188
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجناديةالرامي22016775105
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجالصادق عبدالراوي220168146537
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالرباع220169188424
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجعادلالرباع220170220656
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9
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جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجرشيدالرحالي220171110762
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالرضواني22017295675
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجودادالرطيلي220173124427
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالرفيق220174106828
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالرفيق220175106509
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجغزالنالرقيبي22017691291
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجفاتحةالرقيقي220177166478
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجإسماعيلالركاب22017817348
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالرميتي220179141703
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجحسنةالروداني22018047215
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
9

الرحامنة: إقليممزدوجوليدالرويشي22018167771
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجحمزةالريمي22018261856
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10
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الرحامنة: إقليممزدوجهللا عبدالزاهي22018350558
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجناديةالزباخ220184221047
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجرشيدالزروالي22018570403
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجالناصر عبدالزنكادي22018676075
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجلحسنالزيادي220187192686
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجالمجيدالسالمي220188112324
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجايمانالسالمي220189211557
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجفتيحةالساهل220190164836
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالسباعي220191183394
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجالمصطفىالسبتي220192156094
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجابتسامالسحيمي220193174057
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجياسمينالسحيمي220194173753
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10
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الرحامنة: إقليممزدوجبوشرةالسطاتي22019582286
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالسعيدي220196110295
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجصفاءالسقري220197227559
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجحسنالسكاكري220198141024
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجالمهديالسكراني220199123206
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجحليمةالسكوري22020034080
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
10

الرحامنة: إقليممزدوجالمصطفىالسلموني220201213639
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجسميرةالسماعيلي220202195609
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجالحكيم عبدالسماللي22020354508
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجاديب محمدالسميج22020416274
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالسنبادي220205161333
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجحسناءالسواترة220206111634
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11
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الرحامنة: إقليممزدوجسهامالشافق22020795255
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجعبداللطيفالشاقوري220208117902
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجعزيزةالشامي220209166556
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالشاهد22021090882
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجعزيزةالشاي220211184150
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجشرفالشتوكي220212113515
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجالفتاح عبدالشرادي22021377298
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجحياةالشرقاوي22021444803
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجزينبالشعباني220215165412
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجنزهةالشعوي220216132361
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجالمهديالشناوي220217227629
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجفؤادالصادقي22021830657
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11
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الرحامنة: إقليممزدوجسهامالصافي22021979125
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالصالحي22022090891
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
11

الرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالصبار22022183735
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجايمانالصداف220222187998
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجانوارالصغوري22022383642
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجأمينالصغير220224131612
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجنهيلةالصفوي220225192830
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجالصادق عبدالصنهاجي22022687610
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالصوابني220227180654
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجبوشعيبالصوفي220228213395
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجعتيقةالصوفي22022955391
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجياسينالصوفي220230128819
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12
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الرحامنة: إقليممزدوجحنانالصوالحي220231116362
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوججميلةالضاوي220232136148
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجعزيزالضو22023399184
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجامينالطالبي22023455388
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجعثمانالطالبي220235151190
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجالزوهرةالطاهري220236209526
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجرشيدالطاهري220237210150
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجنهيلةالطاهري22023886044
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجزينبالطائع22023993008
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجالجليل عبدالطلحي220240183520
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
12

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالطويل220241141673
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجنورةالطيار220242127666
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13
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جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجفوزيةالعابد220243119239
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجرضاالعاسفي220244140222
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجالمصطفىالعاصمي220245141504
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالعاطفي220246182922
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلالعالم220247172780
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجالحسنيةالعامري220248155140
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجسعادالعامري22024983981
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجكلثومالعبدي220250168736
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجعبداإللهالعتوبي22025111164
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجأميمةالعتيق22025218938
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالعداوي220253193588
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجحسناءالعدراوي22025450887
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13
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الرحامنة: إقليممزدوجالدين نصرالعدناني220255228230
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالعربي220256145435
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجاكرامالعرفاوي22025798177
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلالعزوزي220258149297
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجحمزةالعزوزي220259158587
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجنزهةالعساوي220260129897
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
13

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالعسري220261118253
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجعزيزةالعسلي220262179098
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجماجدةالعسولي220263193069
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالعسولي220264195132
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالعضراوي220265104042
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجمصطفىالعطار220266171874
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14
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الرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلالعطري22026767194
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجفتيحةالعظيمي220268171719
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجعائشةالعاللي220269149427
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجسكينةالعالم22027091708
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجوفاءالعالمي220271128366
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجعاللالعلمي220272181114
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجسوكينةفقير العلمي22027326446
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجكريمةفقير العلمي22027447338
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالعلوي220275128951
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالعمارتي22027690824
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجالعزيز عبدالعمراني220277116099
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالعمراني220278214241
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14
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الرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعنادي22027965847
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجحكيمةالعنعطافي220280166398
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
14

الرحامنة: إقليممزدوجرقيةالعيادي22028132926
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجهللا عبدالعيادي22028219438
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجياسينالعيادي220283230584
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجنجاةالغبراض22028495374
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجعبدالرحمانالغبراط22028513861
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوججميلةالغجدامي22028620680
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجالغني عبدالغدراوي220287180698
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجعبدهللاالغشوة220288148047
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالغطريف22028944123
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجسوميةالغفيري220290130027
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15
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الرحامنة: إقليممزدوجكريمةالغفيري22029184531
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجسفيانالغنجاوي220292152984
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجالحميد عبدالغنجاوي220293167781
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالغيالني220294150110
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجسكينةالفاخري220295133432
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجسناءالفارسي22029650101
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجالمهديالفاريسي22029730547
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجحسناءالفال22029810924
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجناديةالفحيلي220299119627
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجسكينةالفرحاني220300114614
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
15

الرحامنة: إقليممزدوجاناسالفركالي220301204284
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجليلىالفركالي220302106922
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

Page 863/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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الرحامنة: إقليممزدوجكوثرالفرنشي220303126042
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجالهامالفروقي220304154813
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجابتسامالفقير220305122060
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالقادري220306172230
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجالواحد عبدالقاديري22030763138
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجبديعةالقاسط220308124037
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالقاسمي220309146306
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجناديةالقاسمي22031055554
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجزينبالقدوري220311105847
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجعبدالواحدالقرافني220312226501
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالقرشي22031368887
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجزينبالقسماوي22031461269
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16
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الرحامنة: إقليممزدوجصفاءالقسماوي22031548833
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجسعادالقمسوس220316154956
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجحميدالكارا22031777340
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجاسماءالكبري220318104252
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجصالحالكبشي220319190120
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجالمجيد عبدالكرناوي22032092309
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
16

الرحامنة: إقليممزدوجهشامالكلوطي22032197921
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالكماش220322223950
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجحمزةالكومري220323192820
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجسفيانالكونة220324229597
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالكويزي22032594629
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجانورالكيحل22032629081
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17
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الرحامنة: إقليممزدوجيونساللواح22032755546
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجحنانالماضي220328180112
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجحسناءالماموني22032968535
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجسعادالماوي220330193728
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجنبيلالمحرزي22033193607
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجالحبيبالمحفوظ220332110695
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجسكينةالمحمدي22033393986
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالمخطاري220334145423
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجالكريم عبدالمدافع220335129861
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجعمرالمدكوري22033668356
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجالدين نورالمدكوري22033768632
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجفدوىالمرابط220338190277
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17
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الرحامنة: إقليممزدوججميلةالمرجاني22033992910
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجحنانالمزناوي220340183602
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
17

الرحامنة: إقليممزدوجالكريم عبدالمسكاوي22034144727
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجفرحالمسكين22034262880
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجفاتحةالمسكيني220343169192
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالمسكيني220344132784
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجصالحالمعاطلة220345137461
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجايوبالمعطاوي220346209764
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجالفتاح عبدالمعطاوي22034767926
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجبشرىالمعلوم22034834562
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجسميرةالمعلوم22034934747
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجعتيقةالمعلوم22035067572
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18
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الرحامنة: إقليممزدوجالسعيدالمعناوي220351161442
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجعبدالرزاقالمعناوي22035257888
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالمعناوي22035385407
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجاإلله عبدالمغفري220354195234
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجموسىالمكاوي22035559031
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالمليح220356133345
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجسارةالمنبه220357169436
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجاحمدالمنتصر22035886351
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجالرحيم عبدالمنصوري220359190457
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالمنصوري220360122943
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
18

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالمنوزي22036170821
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجناديةالموريف220362163265
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19
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الرحامنة: إقليممزدوجعادلالموسولي22036368500
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجنجيةالموفق220364209636
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجياسينالموالحي22036542076
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجأمينالمولوع22036663572
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجغزالنالمير220367124563
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالمير220368109399
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالمير22036991425
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجنورةالمياللي220370207061
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجايمانالميموني220371152341
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجسناءالميوني220372220674
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجايمانالناصري220373160061
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجإيمانالناضري22037439626
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجكوثرالناني22037552227
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجاسماءالناهضي220376124669
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجحسناءالنجاجري220377106757
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجزهيرةالنجاجري220378149593
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجالرحمان عبدالنضري220379228811
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالنقرى220380180238
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
19

الرحامنة: إقليممزدوجناديةالنهير220381172532
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجسعيدةالنواوي220382164256
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجسعيدةالنوريريم22038350049
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجحمزةالنومي22038459673
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجبوشرىالهاشمي220385130941
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجحمزةالهاشمي22038676526
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجرشيدالهاشمي22038778872
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجالدين نورالهاضيم220388104687
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجفدوىالهريمي220389113059
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجرضوانالهزعة22039096217
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجهاجرالهسكوري22039114365
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجرشيدةالهاللي22039273581
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالهاللي220393212543
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوججوادالهمالي22039437795
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجأسماءالهومري22039575535
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجيسرىالهيادري22039632556
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجالكريم عبدالواح220397116767
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجحياةالوارتي22039898128
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجياسينالوارثي220399136695
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجأيوبالوافق22040013469
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
20

الرحامنة: إقليممزدوجريحانةالوافي220401175657
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجهللا عبدالوافي220402151596
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجزكرياءالودي220403171116
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالوردي220404193188
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجحفصةالوزواز22040514604
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجيحيالوصبي220406186073
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجالهادي عبدالوصيل22040754627
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجرشيدالوكنوسي22040860740
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجرقيةالونزيوي220409213723
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجعبداالالهاليزيدي220410140806
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجحسناءاليسيني220411220296
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجأميمةاليوسفي220412206821
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجسكينةامهيضرة22041385774
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجالحق عبدامهيضرة220414185173
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفإموريك220415138933
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجحسنامين22041647382
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجالصادق عبدأمين22041742720
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجسهامإنزالن220418136000
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجنجوىأنوار220419131688
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجالسعديةاهريمش220420210035
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
21

الرحامنة: إقليممزدوجسهيبأوريك22042116798
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجتوفيقاوهالل22042245927
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجعتيقةابراهيم ايت22042376515
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجحسناءاكيوض ايت22042460401
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجحليمةالجديدة ايت22042571157
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجأنسالحمري ايت22042660338
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجسعادالحمري أيت220427146850
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجنعيمةالحمري أيت220428146288
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجامالالصوابني ايت22042971940
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجغزالنالصوابني ايت22043072480
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجالرحمن عبدالطالب أيت22043144383
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجكريمةالعربي ايت220432152532
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجحوريةالعسسكر أيت220433212830
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجماريةالكتاوي أيت22043422326
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجالحسينبلعيد أيت220435225377
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

22043692623
 عبد بن ايت

الرحمان
الرحامنة: إقليممزدوجحفصة

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجلطيفةبونقولت ايت220437106521
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجناديةبوهادي ايت220438180102
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجيونسحمادي ايت220439138044
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجنسيمةحميدة ايت220440149266
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
22

الرحامنة: إقليممزدوجيونسزياد ايت220441141088
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجشيماءسوا ايت22044263403
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجمنصفاحماد سي ايت220443166273
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

220444105443
 عبد ايت

المولى
الرحامنة: إقليممزدوجالمجيد عبد

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجأميمةعبيد أيت220445125852
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجنسيمةعال ايت220446157221
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجحياةغزوان ايت22044749918
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجسعيدةغزوان ايت22044829304
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجعمرغزوان أيت220449198729
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجبوبكر سيلحسن ايت220450216040
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوججهادلعميم ايت22045138911
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجالدين حساملعميم ايت220452203179
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجسكينةايسال22045350191
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجالعويسايمان22045472750
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجسعادايمان22045567905
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجفوزيةايمان220456110763
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجسعيدةايناو220457160878
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجدنياباتي220458141684
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجسلوىباحي220459208109
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجاسماءباريكي220460142616
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
23

الرحامنة: إقليممزدوجمريمبارئي220461138563
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجمريمباعت220462180756
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجسعيدبالحجام220463158678
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجهدىبالطاهر220464162774
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجليلىبايود220465229537
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجأمالبح220466203654
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجمحسنبخساس220467122568
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجالمنعم عبدبردي220468119630
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجناديةبركاوي22046968824
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجسعيدبركي22047074641
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24
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جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجرضوانبرني22047152692
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجرشيدبرهومي220472231730
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجمليكةبروض22047384856
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجحميدبريجا220474213990
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةبريدي22047570843
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجسكينةبطيط22047648576
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجنهيلةبعية220477123710
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجخولةبالوي220478188423
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجودادبلحيمر220479143901
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجالسعديةبلخليل220480110767
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
24

الرحامنة: إقليممزدوجإلهامبلعامري220481184921
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةبلعامري220482151741
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25
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جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجنجوىبلعبيد22048397955
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجلطيفةبلعياشي22048496352
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجناديةبلغابي220485175559
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجزهيرةبلغنضور220486182183
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجعبدالوافيبلفصال220487209558
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجسارةبلفقيه22048817816
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجشيماءبلقاس220489190711
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجنجاةبلقاضي220490100208
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبلقصير22049191046
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجالدين نوربللوش220492107368
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجاملبلهيبة220493154167
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجسهامبليغ22049473309
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25
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جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجابتساماحدى بن22049544219
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجطارقالصويرة بن220496233387
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجطارقالطالب بن220497165594
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجسعيدالفقير بن220498224438
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجالحسينالقادري بن220499174224
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجياسمينالنجار بن220500100832
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
25

الرحامنة: إقليممزدوجعمرتمزل بن220501176248
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجصفيةحمية بن220502212229
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجهشامراضية بن22050322840
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجشامةرحمة بن22050419181
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجوالءعلوش بن22050592313
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبنان22050647237
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26
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جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجالحكيم عبدبنحدو220507125409
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجأسيةبنحدية22050896941
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجمريمبنرحو22050982803
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفبنزيات22051096410
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجياسينبنسليمان220511111958
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجرجاءبنطاهر220512171142
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجحجاجبنعزوزة220513111670
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجكوثربنعالل22051485717
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوججميلةبنقرعاش22051514854
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجسناءبنمبارك220516201608
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجهللا عبدبهلوان22051752669
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجاالله عبدبهوادي22051836700
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26
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جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجكريمةبوالصوف22051955152
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجسعيدةبوجراوي220520201568
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
26

الرحامنة: إقليممزدوجحسنبوجغاض220521137121
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجايمانبوجور220522202050
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجفاتحةبوجور220523202151
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجأنسبوحافة22052479642
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجبهيجةبوحافة22052523462
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجسناءبوخنفرا220526168993
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجوجدانبوخيمة220527174914
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجمريمبودال22052875911
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةبودحين22052944494
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجمريمبودي22053048351
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27
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جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليممزدوجياسينبورزيقي220531228222
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجمحمدبورشيم22053239431
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجاحمدبوشان220533214687
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجسهامبوشت22053459784
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبوشتاوي22053578862
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجالبشيربوشفرة22053699085
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجنجوىبوشنة220537179791
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجياسينبوطيب22053880656
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفبوطيب22053981188
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

الرحامنة: إقليممزدوجالسالم عبدبوعزي220540160679
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
27

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجليلىبوعصابة220541113166

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجدنيابوعاللة220542114624
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1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعبدهللابوعالم22054377672

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنجاةبوعنان22054450097

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجغزالنبوعودة22054560814

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجصوفيابوفوس220546230881

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعبدااللهبوكرين220547108108

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسميحبولصضال220548139041

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجابتسامبومعيز220549107118

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمريمبومنقار22055043431

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعادلبوهداد22055190869

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعادلبوهنان220552125235

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالغني عبدبوهنان220553124796

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمرادبوهنان220554188454
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1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجيوسفبوهنان220555125336

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبيقي220556178374

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجميلودةتابت220557103107

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالمصطفىالدين تاج220558214527

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدتميم220559110977

1الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحمزةتوفيق22056018664

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخالدتوفيق220561189698

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجهشامجامي220562142051

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجيوسفجلباب220563127176

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجزهيرجليل220564211255

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالشعبيةجموس220565146815

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجاحمدجميل220566165186
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2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجلمياءجميل220567165069

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمريمجواد220568104714

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحليمةحادق220569113029

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالسالكحافظ22057058980

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجياسينحتات22057151278

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعبدالواحدحجباوي220572167015

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجرضاحجوب22057384518

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجاللطيف عبدحدان220574189609

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمروانحرف22057565042

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجرفيقةحركان22057697017

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجشيماءحفيظ220577116008

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحنانحقي220578222781
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2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجاشرفحقيق22057947257

2الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسميرةحلمي22058051869

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعمادحما220581225291

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعزيزةحمدوشي22058275493

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالرحمان عبدحمدي22058370117

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنجيمحمدي22058463596

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجكلثومحمويحيى22058518835

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالمنعم عبدحوران220586187908

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسارةحوسيني220587113717

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخديجةحيدا22058887702

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجربيعةحيدان22058921347

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجزهيرةحيدان22059090840
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3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجفاطمةخالدي220591179047

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسعيدةخالص220592105877

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالمصطفىختراني22059310466

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالهامخراني220594230890

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسعيدخلدون220595145422

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجاحمدخليفي220596209268

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالجبار عبدخليل220597159338

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجفاطمةخليل220598139550

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجبوشرىخنيق220599141341

3الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمعادخيرات220600181424

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجاللطيف عبدخيراوي22060199604

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحسناءدادا22060260781
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4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحمزةدانون22060371494

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجايوبدحاني220604141877

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنظيرةدحاني22060550058

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجأنسدحمان220606216586

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمحمددرزي220607185964

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالغني عبددروم220608200552

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةدنون22060915029

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجفدوىديدي22061081986

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعبدالغنيرابح22061195842

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسهامراحل22061297745

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجفاطمةراحل220613110778

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخديجةرحمات220614213586
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4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسكينةرحو22061511530

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنبيلةرحو22061623191

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجغزالنرحيم220617229246

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالرزاق عبدرزقاوي220618217984

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجاسامةرزقي220619175103

4الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنورةرزيق220620205561

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجشرفرشدي220621202728

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالسالميرفيع22062222294

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخديجةرفيع22062355113

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسلوىرفيق22062460573

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةرمضان220625101358

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجرانيةرياض220626202042
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5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجناديةزاهر220627107216

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخالدزروال220628126409

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجهجارزروال22062979484

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوججهادزروق22063013366

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجزهيرةزروق220631179663

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحنانزمام22063248908

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجهشامزمروني220633105291

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدزهير22063416617

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسهامزوابرى22063578673

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالصمد عبدزوابرى220636203912

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعواطفساتي220637123740

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنهيلةسجاع220638149018
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5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجيونسسجود220639227549

5الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحنانسحنون220640101642

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجوهيبةسحنون220641102280

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةسراخ22064235948

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمونيةسالمي22064339287

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحسناءسماللي220644137016

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحياةسندوس22064546697

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعمرشاكر22064661302

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجلطيفةشامي220647151431

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجاسمهانشرقي220648106005

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجرشيدشريف220649227827

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجزينبشريف22065044146
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6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنورالدينشطبي220651208506

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعبدالرحيمشعان220652167547

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخديجةشعيرة22065353954

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالرحيم عبدشفيق220654123638

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةشكراني220655117518

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجأحمدشكري220656105584

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسكينةشكري22065757892

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسميرةشكالطي220658176579

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجفاطمةشكالطي220659165483

6الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسارةشكور220660222842

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجربيعةشنفر220661172143

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحليمةشهيد220662184715
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7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعبدالحميدصابر22066359656

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمليكةصابير22066475511

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعائشةصادق22066585216

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجزينبصافي22066679527

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحوريةصالوح22066757184

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجليلىصبار220668224997

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجفاطمةصبر22066949135

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالمهديصبري220670212841

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلصفواني220671214596

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجايمانصفواني22067277480

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدصوبو22067319612

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخديجةطابوط220674152712
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7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجيوسفطارق220675215280

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجن سفياطالبي220676137093

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجزبيدةطريس22067770256

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجبوشرىطالل22067853437

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالمهديطويل220679230790

7الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالعالي عبدعابد220680178224

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعدنانعادتي220681160182

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجفتيحةعاصم220682167264

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجلعلكعائشة220683187851

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالحق عبدالبار عبد22068469898

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجميلودالشافي عبد220685114687

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجيوسفالشافي عبد22068621543
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8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعبدالفتاحعتيق220687163357

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخديجةعدنان22068831795

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسفيانعدنان220689107180

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحسناءعدو220690160271

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجيوسفعسير220691150661

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجإبراهيمعطار220692216515

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجامينعطربي220693166728

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعبدالرزاقعطيف220694186633

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسكينةعفيف22069546993

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجدنياعلوان22069691439

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجهشامعلول22069749952

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجايوبعماري220698144696
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8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعثمانعمري22069950696

8الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعبدالعزيزعنتاري220700142826

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجيوسفغرابي220701120155

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةغزالي220702173073

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجزينبفارح22070380219

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمحسنفاضل220704180174

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالعزيز عبدفائز220705141262

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجاكرامفتاح220706149125

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجأيوبفخار22070720697

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحمزةفراح220708179923

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجلمياءفريفرى220709234225

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجابتسامفريوطات220710158886
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9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجلمياءفريوطات220711144468

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسوهيلةفضولي220712160893

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجهندفضولي220713161129

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجزهيرفال220714177616

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالجليل عبدفليويط22071548113

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالفتاح عبدفنان220716151400

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنسرينفنيدة220717147288

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحياةفهيم22071885262

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالرحيم عبدفهيم22071985562

9الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجاليوسفيفوزية220720101111

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخديجةفيروح220721138953

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخديجةقاسمي22072292170
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10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسعيدقاسمي220723172158

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنعيمةقاسمي220724168755

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجودادقاسمي220725180928

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجغزالنقدري220726201813

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجرشيدقربال22072712917

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعبدالرحيمقرقاش220728106275

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعبدااللهقسوم22072929866

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجبدرقصاري22073085115

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمروانقطفي22073129627

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالكريم عبدكاشط220732234522

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةكبدي22073391189

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمريمكتاف22073448146
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10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمحمد سكجوجا22073526435

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحسنكربالي220736199071

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحميدكرميت220737126181

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجثوريةكريعة220738165295

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوججهادكال22073943326

10الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسلمىكمال22074058421

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدكمال220741148340

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالحسنيةكمودة22074273954

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجامالكمون220743122309

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوججوادكنار22074478400

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسكينةكندوز22074580538

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحمزةكوتة22074699936
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11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسناءكوركش22074785901

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجرشيدكومية22074888191

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحمزةكوميح220749124707

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالهاملبردي22075078986

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحمديلبردي220751137127

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسكينةلبويهي220752160314

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجناديةلحجاجمي22075396013

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسعادلحرش220754101461

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالحكيم عبدلحسيني22075597789

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدلحسيني220756218956

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمباركةلحمني22075774971

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالجليل عبدلحنين22075876273
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11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعبدالصمدلحنين220759122975

11الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسكينةلحيان22076058769

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعمادلخوير220761124361

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحمزةلشهب22076242440

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحنانلعبادال22076369516

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدلعبدات220764205244

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخولةلعبيدي220765159670

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسكينةلعبيسي220766187499

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالحسينلعدال220767150532

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجزهيرةلعديدات22076847220

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمليكةلعظيمي220769207090

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسارةلعميري220770169062
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12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدلعنان22077167290

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحسنلعوينة22077287048

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنجاةلفريندي22077393461

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجبشرىلقديري220774218284

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحنانلقديري220775218733

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجهدىلقربسي22077693001

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوججماللقطيب220777135036

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسعيدلقطيب22077823911

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجغزالنلقطيب220779112061

12الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالدين نورلكراوي22078057694

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجناديةلكريعي22078191685

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجرشيدلمخنضر220782121517
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13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحسناءلمطاحي220783137325

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجلطيفةلمعاشي22078460831

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنهيلةلمنور220785208405

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجأحمدلهنين220786115439

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجهاجرلواح220787139427

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسلمىلودي220788231270

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةليا220789156359

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدماسيست22079088430

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحفيظةمالك220791223737

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمرواءمالك22079243325

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجايوبمالكي220793194315

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخالدمالكي22079493158
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13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجلكبيرةمتصدق220795232069

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسناءمتهجيد220796112226

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسهاممتين22079726415

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعمرمجوغات22079863293

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنورالدينمحامدة22079929873

13الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجهشاممحبوب220800187204

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجوهيبةمحجوبي220801144501

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجاحالممحفوظ220802160376

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجفاطمةمحفوظ220803160668

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجفتيحةمحفوظ22080475214

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخديجة لالمحمدي22080521981

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجاميمةمحمودي22080671916
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14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحليمةمحمودي220807167998

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمريممخالص220808127954

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدمخلوف220809192501

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجرضامرباح220810210452

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجياسمينمرجان22081152630

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجادريسمزوار22081243147

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحسناءمزوار22081344196

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجلوبنةمزيان22081489872

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالعزيز عبدمسامح220815186861

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالحسينمستور22081643603

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنورةمسين220817101926

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعبيدمصلح22081891127
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14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجتوفيقمطيع220819101919

14الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجاكرممعاون220820110003

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعزيزمعتصم220821124894

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةمعروف22082282611

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدمعشوق22082362825

معطوفي22082422938
 عبدالرزاق

عياض القاضي
15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوج

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدمعناوي220825167279

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجهندمفكر22082660697

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجياسينمقرير22082769832

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجرضىمكاوي22082847112

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخليدمكوار22082938015

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسلوىمنصف22083039888
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15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجناديةمهراني22083191224

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجلبنىموسى22083234534

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجفاطمةمومن220833190406

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنبيلةمومو220834148855

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسميرةنابوح22083549396

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجماجدةناجح22083616158

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنهيلةناشط22083755156

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعادلناصيب220838130337

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمينةناعم220839167153

15الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجأيوبنافع220840171180

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالعزيزةنجبة22084189915

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمريمنجيب220842123233
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16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجعواطفنضيف22084344547

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجغزالننظيف22084475760

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجاحساننعيم220845118192

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجسميرةنورالدين22084692291

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجرجاءنوقرة220847160148

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةهاجل220848163215

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجناديةهدي220849122909

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجمناراالدريسي هالل22085079005

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجوفاءهالوي220851214826

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخديجةهمام220852202994

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجوليدهناني22085378665

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجأمينةهنكل22085440874
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16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوججميلةهنواني220855116220

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحنانهويد22085642429

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنجاةوافي220857128193

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجخولةوالي220858121187

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجحسنوداني220859205760

16الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجدنيىوديد220860169224

17الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجأميمةوراق220861163375

17الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجنوالوردة22086277489

17الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجوسيمةوعزيز220863107251

17الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجأشرفونان220864223385

17الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجزهيرةوهبي220865160263

17الثانوية التأهيلية عبدهللا ابراهيمالرحامنة: إقليممزدوجفوزيةيقضان220866172644
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1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنورةهنية ابن42000164050

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجوفاءالصبر ابو420002123823

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحنانابوالطيب420003165965

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخالدابيري420004164091

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجشيماءاتريتبة42000581715

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعماداثبينة42000675346

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعادلاجميرة420007134937

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريماحرارتي420008197356

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجوفاءاخويدر420009154247

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبدرادرار420010238894

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهشامادريهم42001119230

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأمينةادهن420012133018
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1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالحسيناديان420013119048

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمأديان42001492006

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرجاءاسعاد42001542895

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايماناسكندر420016166760

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكريمةاشقر42001722513

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجامالاشموشان420018182977

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعائشةاشنيخ42001949283

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحليمةاضريف420020180218

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجوفاءاعبدو42002147936

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةاعبيد42002213699

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعادلاعبيد420023118754

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالدين جاللأفهمي420024155816
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2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحمدإقدارن420025134882

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالهاماالدريسي42002673397

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمهياراالزدي420027188277

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعادلاالزهر420028143364

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةاألطرش420029219712

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجطارقاألكحل42003065431

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاشرفالباح42003132948

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسفيانالبادي420032213716

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحمدالبادي420033171094

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمالباهي420034190809

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحنانالبحري42003583050

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدالبختي42003696790
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاحالمالبركاوي42003760952

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأحمدالبركة420038178259

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةالبريدي420039129836

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءالبستاني420040149620

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنجيبالبسراوي420041116425

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمالبسماسي420042197813

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهشامالبشري420043157904

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجليلىالبالج42004437458

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحجوبةالبهجة42004548569

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءالبودالي420046130575

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالواحد عبدالبوزيدي42004722796

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفالبوزيدي42004812250
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجناديةالبوعزيزي420049179474

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسماءالبوعناني420050189817

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالغفور عبدالبوعناني420051176825

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحليمةالبوهالي42005287127

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفتيحةالبياز42005337880

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحمزةالبيهسي42005413809

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالهامالتاغي420055112877

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالتاقي420056147121

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجامين احمدالتاالوي420057121201

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنورةالتحايفي420058143359

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجصباحالتعالبي42005974044

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمهديالتومي420060184696
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسلوىالتويجر42006130067

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسميةالجاحيضي420062208468

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةالجبار420063125856

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهجرالجردي420064231720

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرضى محمدالجزواني420065151389

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالرحيمالجعفري420066117136

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنجيبالجليدي420067169513

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفالجود420068211806

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنعيمةالحادق420069122673

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججمليةالحادك420070136558

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحياةالحاشي42007155489

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةالحتاني420072132184
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفالحجي420073200996

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحمدالحراش42007479409

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججليلةالحرشاوي420075109061

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءالحزاز420076216737

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلحسنالحزاز420077217489

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءالحساني420078171358

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحكيمةالحكماوي42007920655

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحليمةالحكماوي42008020700

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجوجدانالحمامي42008135774

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفالحمامي42008255748

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءالحمري42008384789

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجليلىالحمري42008427822
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكوثرالحمير420085142539

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبشرىالحنفي420086209476

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعثمانالحنين420087195689

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمالحنيوي420088134156

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايوبالحيراني42008998481

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمليكةالخربة420090194768

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامالخطيب42009184769

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاللطف عبدالخالدي420092170361

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةالخالدي420093169906

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالهامالخلفاوي420094113061

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفتيحةالخلفاوي420095208755

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفالخلفاوي420096106286
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةالخوات42009758816

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهدىالخوخي42009864644

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالزوهرةالخوصي420099142008

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالهامالدباغ42010065507

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجتوفيقالدباغ42010140554

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحنانالدباغ42010236563

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفوزيةالدباغ420103206057

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلطيفةالدباغ420104206213

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفؤادالدبيري42010513974

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمروةالدحماني420106145167

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمينةالدربالي42010769312

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنزهةالدرعي42010893073
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزيزةالدرقاوي420109162989

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجضحىالدريس42011028339

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسميرةالدريوش42011142445

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحنانالدغمومي420112211521

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلبنىالدغمومي42011318870

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايوبالدمقراطي420114119933

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءالدوق42011565296

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبهيجةالديب420116149975

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالباسط عبدالراحي420117217692

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلطيفةالراحي42011870968

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايمانالراشدي420119101136

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحبيبةالرامي420120131044
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجناديةالرباطي420121141599

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسارةالرباع42012237532

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنورةالرحالي42012326283

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنهيلةالردحي420124107813

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجصباحالرصيفي42012585040

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجابتسامالرفيعي42012663801

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجصالحالرفيق420127141367

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرشيدالركراكي42012838498

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعادلالرماحي420129156546

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالرحيمالرماحي420130156764

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةالرملي420131149050

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمروانالروبيتي420132224282
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجصفاءالرويجل420133127298

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالزاكي42013438370

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدالزاهدي42013588152

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمالزريع42013641538

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرشيدالزعاير420137204490

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعدالزعيم42013849212

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجشرفالزميتة420139162656

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةالزنايدي42014042115

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفدوىالزهراوي420141118331

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمالزهراوي420142112163

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالوهاب عبدالزواوي42014327007

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدالزوبير42014465032
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءالزياني42014566021

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحنانالزيتوني42014648902

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالساءيق420147159098

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمنعم عبدالسالمي420148176576

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمرادالسائح420149186701

42015089790
 السباعي

اإلدريسي
8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجآسية

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجناديةالسجدي420151171225

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالسعداوي42015247188

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسميرةالسفياني420153131268

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمحجوبالسماللي420154148859

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخيرةالسماللي420155226236

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزيزالسنهاجي42015661952
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحمدالسنوسي42015752357

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكريمةالسواتي42015869044

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيونسالشاعج420159176371

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنورةالشرايبي42016066818

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمصطفىالشرفي42016181502

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعائشةالشطاينة420162209648

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرجاءالشكري420163169756

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزيزةالشمساوي42016422829

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرابحةالشوكي42016562457

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمديحةالشيخ420166167237

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمنعم عبدالشيكي42016713619

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحمدالصافي42016844851
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاالله عبدالصالح420169208236

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدالصبار420170171956

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالعزيز عبدالصبار420171120020

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنجاةالصحراوي42017239148

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاإلله عبدالصدقي420173151740

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجياسينالصدقي420174152019

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةالصغير420175114897

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمهديالصوتي420176204581

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسارةالصيبط420177191442

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأشرفالطالبي42017851100

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسماعيلالطاوسي42017993560

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنفيسةالطراقي420180161103
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكريمةالطلحي420181124102

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأيوبالطويليع42018236956

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفالطيان42018372837

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجليلىالعابد420184171258

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزينبالعابدي420185215441

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحنانالعاطفي420186137828

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجشرفالعامدي420187176043

420188157284
 العثماني

اإلدريسي
10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمهدي

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأميمةالعدناني420189107788

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءالعرفاوي420190180667

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالهاديالعروك42019169023

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنجاةالعريبي420192239683
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمليكةالعزاب42019315952

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنزهةالعزوزي42019427525

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعائشةالعزوي42019542160

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجراويةالعسري420196101896

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسناءالعسري42019797600

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحنانالعصامى420198187781

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطنةالعصري42019968028

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاميمةالعقلي420200136269

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسوميةالعلمي42020147791

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدالعلوي42020235805

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسنيةالعمراني420203187804

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلطيفةالعميري420204105411
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسماءالعيدي420205183796

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءالعيدي420206183664

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفؤادالعيدي42020798617

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبشرىالعيساوي42020882381

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالعزيز عبدالغديري420209107310

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءالغريسي420210172036

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةالغزالي42021125240

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسنالغزوي42021278585

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججوريةالغنجاوي420213159523

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعادالغوطي420214167775

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءالفاتحي420215129410

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججميلةالفارسي420216134367
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلبنىالفاروقي420217115424

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبشرىالفاضلي420218184475

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامالفاضلي42021976176

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزينبالفاضيل42022064041

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلميةالفاضيل42022176423

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفالفاضيلي420222152495

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسوكينةالفريدي420223120057

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالصمدالفريطيس420224146035

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنجاةالفضيل42022551859

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجياسينالفقير420226141470

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةالفالحي42022759882

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالفنيد42022819786
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايمانالفوضيلي42022968614

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالعربيالقاري42023081075

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأناسالقاسمي42023160620

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجشرفالقاسمي42023260927

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحسنالقانى42023373884

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجثوريةالقايدي420234214247

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامالقايدي420235191756

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالعزيزالقايدي420236109738

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدالقدار42023781631

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنبيلالقدار42023881716

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةالقدوري420239146732

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسلوىالقدوري42024032771
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمصطفىالقزضار42024142821

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالقلدا420242183763

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلحسنالقلدا420243183532

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنبيلالقوشي420244137732

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسنالقوطي420245102742

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالواحدالكانوني420246228283

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرجاءالكتابي42024724354

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمصطفىالكدادي420248198037

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالرحيم عبدالكدامي420249126330

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلطيفةالكراعي42025023049

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحنانالكرتوني42025135053

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلطيفةالكريمي42025219677
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحمدالكريمي42025354597

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحليمةالكطبي420254123692

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمرادالكموني420255199759

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحنانالكورض420256239203

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجإيمانالمتوكل420257140110

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسماعيلالمجاهدي42025863366

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحفيظةالمجدوبي42025920132

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعائشةالمجري420260161332

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجودادالمحادي42026125576

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحسنالمحفوظي420262108909

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعليالمخاطري42026379408

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعادلالمخربش420264237821
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجإكرامالمخلوفي420265166172

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجياسينالمداوي420266212918

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحجوبةالمدراوي42026783508

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمينةالمرتجي42026825760

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدااللهالمرجاني42026933364

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرجاءالمرزوقي420270192617

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعيسىالمرضي42027156192

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاشرفالمرواني42027269401

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزهراءالمزيني42027378923

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمهديالمستاري420274110336

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبوشعيبالمسكيني42027553803

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسناءالمسماح420276218841
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجابتسامالمصباحي42027728865

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجياسينالمصلوحي42027844448

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةالمطاعي42027943925

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكريمةالمطاعي420280187601

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجشيماءالمعيزي420281186540

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمالمفتي420282106992

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأيوبالمنجاوي42028325411

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالصديقالمنصور420284102981

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدالمنهي42028547406

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالدين صالحالمنوني420286126614

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسماعيلالمني420287148407

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأيمنالمهداوي42028868117
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمالمهداوي42028937754

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالعزيزالمهراوي420290152975

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسميرةالموتشو42029159241

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجشيماءالمودن42029235712

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسميةالمورسلي420293161718

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزكرياءالموضفر420294222219

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالدين عالءالمولي42029524713

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجغزالنالميتيتي42029629538

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسلوىالناجي42029746620

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزيزةالناصري420298143397

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججوادالناصيري42029991535

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرضوانالناصيري420300187102

Page 935/972
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالناصيري420301170118

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنعيمةالناصيري420302142295

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكريمةالنافعي42030327126

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجليلىالناوي420304151853

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجصابرالنتيج42030563651

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكوثرالنجدي42030676686

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسميحةالنح42030725332

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسارةالنحيلي420308152564

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالزوهرةالنوري42030919946

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهندالنوري42031023005

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعادلالنويكة42031192953

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجشيماءالهواري42031276200
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفتيحةالهوري42031332643

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلطيفةالهوري42031432691

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمنىالهوري42031524754

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجابراهيمالهوس42031628061

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالجليل عبدالهوكسوس42031725185

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجادريسالوافي420318153137

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأيوبالوافي420319177614

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججميلةالوداد42032091151

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامالورات42032110863

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايمانالورديغي42032248554

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنسرينالوصيفي42032362800

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجياسمينالوهابي42032447039
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنجوىالياقوتي420325151358

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحناناليوسفي42032681614

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجياسرامهيليس42032767819

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةاميحة420328162777

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنرجساميدة420329127526

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالجوادامين420330119349

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجوفاءامين420331178396

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرجاءأمين420332157207

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالصوتيامينة420333110958

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاحالمانشيفة42033488092

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجليلىانفيسي42033558208

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخالداهريمش42033639902
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرضاأودادا42033737579

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحميداوعرون420338223470

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهناءاولماشي42033914861

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنجوىاحسين ايت42034084188

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالدين شرفالحضار أيت420341223011

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاحمدالعوني ايت420342176300

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحموحدو ايت420343147273

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءشعيب ايت42034483125

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةلحسن ايت42034533688

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالصوتيايمان420346111116

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفباز42034784757

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجابراهيمبالبيضاء420348104729
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجياسينبالخادير42034946794

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفبالخرازية42035093747

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرضىبالعسال42035163504

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاميمةبالغليمي420352194436

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبهيةباهيري420353186249

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسارةبجغاط42035417019

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعواطفبحيتر42035514208

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةبخوش420356232918

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكنزةبرتيزة420357155208

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةبري420358138247

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامبستول42035943097

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرضيةبشيش42036099718
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسلوىبصري42036170637

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنوالالدين بضر420362178562

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسنبلحرشة420363109675

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدبلدي420364192856

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامبلعداد420365173502

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيونسبلعناب42036647834

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسارةبلفورة42036748575

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكوثربلقاسم42036869351

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةبلوك42036945671

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجطارقادريس بن420370175269

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنجاةاركيك بن420371216638

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةاعليوة بن42037229786
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهندالتاغي بن42037356781

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجوليدالتايكة بن42037441253

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحمدالتومي بن420375136135

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجابتسامبانا بن420376122926

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسناءجراري بن420377164447

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفحماني بن420378200481

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامخويا بن420379103593

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامداوود بن42038081483

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةرحمة بن42038185690

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالحسنيةزويتة بن420382207802

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلطيفةزويتة بن42038391748

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاحمدالواحد عبد بن420384159908
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمصطفىعلو بن42038564994

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهاملكحل بن420386183479

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلطيفةميحي بن42038714127

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهشامبناني420388175676

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجصوفيابنتفور420389170152

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةبنخيران420390104351

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسوميةبندامي420391102199

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبنزينون42039284152

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزيزةبنعدي420393127383

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنزهةبنعال42039499592

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنهيلةبنكبدي42039547109

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهندبنموسى42039686372
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءبنمويا420397137300

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحياةبهوت42039868428

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالكبير عبدبوتريد420399111869

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأسماءبوتميم42040092288

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةبوجالل420401186312

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةبوجي42040258084

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكوثربوخلفة420403142718

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاميمةبودرع420404169994

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأمينبوردود42040514648

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججوادبورقية420406228462

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيونسبوركعة420407118162

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرجاءبوسبابة420408212028
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججميلةبوسالم420409101543

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدهللابوشفيرة420410192739

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعادلبوصابر42041162821

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأيوببوطيرة42041248921

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامبوطيرة42041347261

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهاجربوعدي42041429773

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدةبومعليف420415105536

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزينببوهالل420416192810

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبشرىبوهية42041746747

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةبويا420418153835

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدبي420419112760

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالعزيز عبدبية42042096288
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جماعي استدعاء

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهدىبيي420421148443

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبوشعيبتاشفين42042266927

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجناديةتبيت42042312142

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةهللا توفيق42042464905

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحسنهللا توفيق42042592782

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزالدينتوكيل420426129377

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجضحىثمار420427200521

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأيوبجابر420428151446

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكوثرجراف42042975275

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهندجراف42043081684

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحمزةجرود42043144475

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمصطفىجالل42043219967
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اإلبتدائي التعليم سلك
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جماعي استدعاء

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمنيرجالل42043346024

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحمزةجلواجة42043440863

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجميلودجلولي420435194018

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحليمةجليل420436159697

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالدين صالحجيداني42043791234

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسميةحاليب42043876593

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكبيرةحبيبي42043984369

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالكبير عبدحدوي42044066855

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجليلىحرمي42044167524

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءحسنين42044229965

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجإسماعيلحصار420443118139

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنعيمةحمادة42044485356
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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جماعي استدعاء

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججوادحمدان420445180434

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأمالحمدي42044698759

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكلثومحمريطي420447135259

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحفصةحمزة42044863309

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبلةحمزة420449136705

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكريمةحموش420450211853

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنورةحمييم420451125029

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنورةخالد420452169023

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحجيبةخالف42045360938

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجغزالنخربوش42045455676

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحمدخربوش42045516536

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزينبخروب420456161120
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جماعي استدعاء

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسوميةخلفي420457211143

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمخلفي42045872049

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمرادخيرات42045949939

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلحسندرقاوي42046014096

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنزهةدشري420461139724

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكريمةدوادة420462191107

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالعالي عبددويرك420463145590

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطنةراشد420464182989

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةراقي42046561708

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالزهراء فاطمةراوح42046675043

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسنيةربيع420467101327

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأسامةرحومي42046877406
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24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالفتاح عبدرقوب42046945881

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالحقرياض42047054516

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجياسمينريكني420471153462

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجامالزاهيد42047219056

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفتيحةزعنان42047376266

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسنزعيم42047440626

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرشيدزغلون420475194140

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعمرزغلون420476190686

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسلمىزقال420477214906

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسارةزكاري420478148542

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةزكدى42047946691

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالهامسباع420480224940
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جماعي استدعاء

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةستور420481146525

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزيزةستور42048253636

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفوزيةسعاف42048369110

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفتيحةسفوار42048419909

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرضىسقاس42048577498

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفتيحةسلواني420486142306

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحليمةسليمي42048776561

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسكيريسمية420488150255

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةسنمون420489200435

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالزهراء فاطمةسهان420490131535

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهاجرسيكالن420491113285

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسناءشالي42049280591
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25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحمدالزمان شاهي420493187767

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامشباب420494185794

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةشرفاوي420495143689

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمونىشرقي420496132024

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهندشعبان420497210627

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجوجدانشعشاع420498136149

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءشكير420499141974

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفدوىشكير420500212836

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامشماعلي420501149524

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدةشهالوي42050270044

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعمادشهيد42050393872

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالدين صالحشياهو420504118662
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26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجصالحةشيهاب420505197959

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبدرصابر420506215632

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزيزةصبيح42050717712

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمصبيح42050837871

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهجرصرضي420509101550

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالباسط عبدصعصاع42051065324

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبشرىصغير42051175674

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلطيفةصويبي420512150679

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحفيظةطالبي420513118007

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدةطاها42051446823

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايمانطاهو42051582080

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايمانطبوالي420516127870
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26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأيوبطبوالي420517212653

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحليمةطفاي42051899909

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرشيدطلوع420519207204

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةطوسي42052076327

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجامينةطيبوش420521167713

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمهديعابدين420522234174

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةالسبيل عابر420523111548

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحبيبةعباد420524107214

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجإسماعيلهللا عبد42052553975

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايمانالمنعيم عبد42052625274

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايمانعبدالباقي420527201650

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبسامعبدالرحمان420528218050
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجصالحعبيدي42052930861

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةعريق42053076922

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجافيحةعزيز42053196540

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكنزةعطاف420532211298

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسفيانعطوشي42053317351

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكوثرعكاري42053415984

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبديعةعلوان42053537433

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةعلوان42053635465

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمسيرةعلوان42053758846

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزنوبةعمور420538109783

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسناءعنور420539112682

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخولةعوان420540122502
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسلمىالديب عينين420541168577

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمهديغازي420542120866

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةغافر42054326640

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجابتسامغاندي42054490556

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزيزغدائد42054514289

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءغواص420546140178

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجغزالنغواص42054796119

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزينبغيوت420548109480

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمهديفارس42054911871

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهدىفاصل420550131670

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالبكدراويفاطمة42055199576

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالعيساويفاطمة42055225932
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايمانفتاح42055347538

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلبنىفتوح420554135445

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزهيرةفرحاني42055537300

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسوميةفريسة42055612632

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأميمةفقير420557137078

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاحمدفكري42055880077

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعائشةفكري420559140891

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجشيماءفالح42056041907

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسارةفاللي42056187619

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججميلةفنان420562173412

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسفيانفنيني420563226750

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدفهمي420564125446
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلطيفةفيدة420565172307

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبومليكفيصل42056687735

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرجاءفيكري42056746266

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنعيمةقاديري420568132078

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجغزالنقاسيمي420569115575

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسماءقصبي42057055261

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكوثرقيبال420571139720

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمقيبال420572155017

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهدىقيبال42057355941

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمرادكحول420574146384

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايمانكرضان420575141511

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججهادكرمان42057641201

Page 958/972



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاللطيف عبدكريم42057727260

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحليمةكشاف420578122519

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججميلةكصار42057975353

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزالدينكعنابو42058027251

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحنانكوكبي42058130848

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسناءلباط420582169681

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجهدىلبحر42058321715

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمليكةلبراهيمي420584132142

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجكبيرةلبيض420585210920

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحنانلحلو42058681990

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجليلىلحمين420587147052

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحليمةلزعر42058874929
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجليلىلزهاري420589195180

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجخدوجلشكر42059076457

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجاماللصديق420591152938

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعزالدينلطفي42059269011

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمحمدلطفي420593174001

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعصاملطيف420594230610

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعفيفةلعبودي42059569414

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحفصةلعبيضلي420596139378

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجالزهراء فاطمةلعديري420597115284

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحسناءلعريش420598159068

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحفيظةلعميري42059932075

1ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجفيصللقبيبي420600214716
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجرشيدةلكرع42060143012

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجيوسفلكريمي420602205741

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمحمدلكطب42060338904

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجخالدلكميري420604161133

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجساميةلكوادمي42060598834

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجاللطيف عبدلكوادمي42060675482

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجرانيةلمتابتي42060719800

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحياةلمدن420608165994

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجإنصافلمديريس42060924303

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجالحكيم عبدلمسيح420610170214

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجدنيالمشاوري42061191375

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجامينةلمنيصير420612115497
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجراضيةلهبوب42061332825

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجالعلميلهديلي420614177571

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجغزالنلهديلي42061568820

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجالكوشيمبروك42061646215

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجوفاءمحروش42061733586

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجالحق عبدمحفوض42061886903

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجاسمهانمحفوضي42061949770

2ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبدااللهمحفوظ420620108013

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجهشاممحفوظ42062163427

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجأنسمحمودي42062277246

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجالزهراء فاطمةمحي420623139276

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسليممدني42062411168
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبدالحقمرباح420625156753

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجالحسنمروان420626106185

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجيوسفمروان420627219119

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجالحيانيمريم420628130933

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجرجاءمساعيد42062915860

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجهدىمساعيد42063062991

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبدالعزيزمساوي42063191162

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجكبورةمساوي420632139779

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحكيمةمسترحم420633117846

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعمرمستور420634218690

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسهاممسعودي42063574635

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسلوىمسعيدي420636171058
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجنوالمسكين42063761212

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجإيمانمشكور42063847101

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسوكينةمشناعي420639111909

3ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمحمدمشناعي42064077692

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجنبيلةمشناعي420641112296

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسعادمصباح42064210633

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجهندمصباح42064310494

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجبشرىمصدق42064423334

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمديحةمصدق42064524436

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجالرفيق عبدمصلوح420646238856

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمينةمصلوح42064776052

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجودادمعلوم42064868053
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوججوادمعموري420649171985

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحياةمعناوي42065061071

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجاملمغني420651126569

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجهيبةمغير42065242676

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجأشرفمفتاح42065369631

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجكوثرمفتاح42065456886

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجامالمفضال420655131230

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجخديجةملوان42065672111

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجوفاءملوان42065712489

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجكريمةمهندي42065877718

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبدالغفورموبريك420659144973

4ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجالزهراء فاطمةموبير420660218161
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجرشيدةموجود42066162006

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجايمانموحيب42066211594

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحسناءموزون42066312666

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسلوىمومو420664125581

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجالغفور عبدميطو42066521131

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحمزة احمدميالح42066660000

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجأحالمناجي420667136351

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبدالسالمناصر420668229922

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعمرناصرالدين420669177534

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجهشامنافع420670113618

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحفيظةنجا420671191917

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبدهللانديم420672121227
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمريمنشدة42067321929

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجخديجةنعيم420674158974

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمحمدنعيم42067537353

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجايوبنغوم420676223559

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجاميمةنوخال42067734848

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحناننيار420678191574

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجياسينهالل420679204202

5ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجرضوانهنان42068095940

6ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجلطيفةهوري42068149868

6ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجرشيدوامو420682122255

6ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجوفاءوركة420683138160

6ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسعيدةوهبي420684150774
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6ثانوية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجنزهةياغوت42068585441

16(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليماالمازيغيةعمرايدموليد129001106482

16(تحناوت)الثانوية االعدادية الرازي الحوز: إقليماالمازيغيةمحمدبوالزيت129002161007

شيشاوة: إقليماالمازيغيةالحسانأباعزي52900186804
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةالحسناكركوش529002119992
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةالحسينالبريم529003131221
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةمونىالزرتي529004179372
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةهللا عبدأهياض529005107553
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةاسماءبعض ايت52900699338
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةمحمدعمر ايت529007161051
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةفتيحةباقسو52900881010
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةالصمد عبدبولمال52900960382
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليماالمازيغيةالجليل عبدى حمز529010211960
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةمصطفىوعبولو52901150529
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةلحسنوعدجو52901212561
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

االمازيغيةالحسنادهوز629001183888
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

االمازيغيةمصطفىأزوركي629002143685
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

االمازيغيةمهديالعمراوي629003112110
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

االمازيغيةجامعانكمار62900410030
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

االمازيغيةسليمانبجديد629005112981
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

االمازيغيةنزهةسيبوس629006119086
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

االمازيغيةالمالك عبدعباسي629007165847
قلعة  : إقليم

السراغنة
7ثانوية سيدي عبد الرحمان االعدادية

الصويرة: إقليماالمازيغيةخالدأزنير329001152377
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
17

الصويرة: إقليماالمازيغيةسناءاعجيب32900280811
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
17
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الصويرة: إقليماالمازيغيةكوزالحسن32900379229
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
17

الصويرة: إقليماالمازيغيةمحمدالدنج32900450207
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
17

الصويرة: إقليماالمازيغيةالمجيد عبدأمين329005235503
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
17

الصويرة: إقليماالمازيغيةزينبةاوبوسكسو32900684664
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
17

الصويرة: إقليماالمازيغيةمحمداومليل32900746857
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
17

الصويرة: إقليماالمازيغيةحفيظةبوهدما329008119369
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
17

الصويرة: إقليماالمازيغيةعائشةرحمة329009107821
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
17

الصويرة: إقليماالمازيغيةحسناءزفين32901050982
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
17

الصويرة: إقليماالمازيغيةالحسنشكوك32901161297
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
17

الصويرة: إقليماالمازيغيةرقيةمتوكل32901293796
الثانوية التأهيلية سيدي محمد 

بن عبد هللا
17

الرحامنة: إقليماالمازيغيةيوسفاجناب229001163583
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
28

الرحامنة: إقليماالمازيغيةحميدالكرني22900212492
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
28
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

الرحامنة: إقليماالمازيغيةالحسينبنسعيد229003144919
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح 

السرغيني
28

30الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالمازيغيةحفيظأشبوا429001239797

30الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالمازيغيةالطاهرالتنوي42900270718

مراكش: عمالةاالمازيغيةمحمدالعلوي729001236176
الثانوية التأهيلية الرحالي الفاروق 

(الداوديات)
1

مراكش: عمالةاالمازيغيةمحمدالكبوس729002228829
الثانوية التأهيلية الرحالي الفاروق 

(الداوديات)
1

مراكش: عمالةاالمازيغيةحناناللونا729003142827
الثانوية التأهيلية الرحالي الفاروق 

(الداوديات)
1

مراكش: عمالةاالمازيغيةهللا عبدالناصري729004204124
الثانوية التأهيلية الرحالي الفاروق 

(الداوديات)
1

مراكش: عمالةاالمازيغيةفاطمةامحند729005192857
الثانوية التأهيلية الرحالي الفاروق 

(الداوديات)
1

مراكش: عمالةاالمازيغيةعمرامنصاك72900697501
الثانوية التأهيلية الرحالي الفاروق 

(الداوديات)
1

مراكش: عمالةاالمازيغيةالزهراء فاطمةاومزدو729007101756
الثانوية التأهيلية الرحالي الفاروق 

(الداوديات)
1

مراكش: عمالةاالمازيغيةياسينبوعزة729008182854
الثانوية التأهيلية الرحالي الفاروق 

(الداوديات)
1

مراكش: عمالةاالمازيغيةنفيسةشناهيم729009113771
الثانوية التأهيلية الرحالي الفاروق 

(الداوديات)
1
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

30(اليوسفية)الثانوية التأهيلية كشكاط آسفي: إقليماالمازيغيةزايدابغي82900184497

30(اليوسفية)الثانوية التأهيلية كشكاط آسفي: إقليماالمازيغيةالواحد عبداشليف829002126577

30(اليوسفية)الثانوية التأهيلية كشكاط آسفي: إقليماالمازيغيةرشيدةالجديد829003165070

30(اليوسفية)الثانوية التأهيلية كشكاط آسفي: إقليماالمازيغيةالحسانبولفروع82900491771

30(اليوسفية)الثانوية التأهيلية كشكاط آسفي: إقليماالمازيغيةصالحشناهيم829005110803

30(اليوسفية)الثانوية التأهيلية كشكاط آسفي: إقليماالمازيغيةمحمدمجدوب829006147093
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العربية اللغةسعاداباديدي720900119993
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةزهيرةابخيش7209002109947
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةالحسينابريجا7209003220125
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةهالةاباللي720900483612
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةهنداباللي720900583791
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةفاطمةالغوالم أبو720900662841
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةعبدالرحيمالفضل أبو7209007230799
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةعبدالكيز ابو7209008162489
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةنهيلةالوفاء ابو7209009143981
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةحوريةكبشة أبو7209010113114
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةأميمةلحيا ابو7209011196481
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةنعيمةابوتس7209012133291
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةسليمانأبوحا720901390750
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةالجليل عبدابورك7209014183817
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةاحسانابوعلي720901547781
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةهاجرابوعمار7209016112273
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

ابياض7209017216205
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةعادلاجعبا7209018199937
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةخديجةاحبيرات7209019186151
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةفاطمةاحملي7209020179654
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
1

العربية اللغةزوبيدةاحمماد720902126706
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةاسماعيلادر720902264002
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةالرحيم عبدادمحناد7209023115262
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةسميةإدمسعود720902461528
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةهشامأربوطي720902533732
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

ارسموك7209026159079
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةإيماناركيك720902778887
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةاميمةارمادي720902876063
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةالواحد عبدازبيري720902952775
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةحياةازعيطر720903053060
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةحليمةازكري7209031194071
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةليلىأزهر7209032210818
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةنورةأزهر7209033211015
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2
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العربية اللغةأحالمأزوتار720903439124
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةايوبازوين7209035115350
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةرضواناساف7209036108695
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةالغني عبدأسافار720903733725
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةاحمداسليماني7209038111329
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةالكريم عبداسليماني7209039142535
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةحمريااسماء7209040168780
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
2

العربية اللغةوفاءاسنابل7209041189142
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةماريةاسويهل7209042119280
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةمحمدأشباك7209043116211
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةهشاماشفينيج720904450776
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3
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العربية اللغةمريمأصير7209045173540
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةابراهيماعتيمي7209046112043
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةايداراعال720904797468
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةعبدالصمداعماري7209048115311
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةرجاءأغضا720904955738
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةليلىافقير7209050127567
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةهنيةافكيرة720905128957
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةفؤادافيتح720905249184
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةلطيفةأقريض720905377293
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةحمزةأكرام720905448364
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةيونسأكريش7209055200230
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3
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العربية اللغةنعيمةاكريكح7209056206851
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةايوباكويلة720905792655
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةعاتقةاالبيض7209058127795
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةنورةاالدريسي720905999727
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

العربية اللغةالعزيز عبداإلدريسي720906072932
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
3

7209061102550
 االدريسي

السالمي
العربية اللغةوفاء

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةحناناألديب720906243086
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةايماناالزهري7209063176060
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةخالداالشقر7209064152672
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةفتيحةاالفراني7209065182802
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةمحمداالكحل7209066143302
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4
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جماعي استدعاء

العربية اللغةنزهةاالمام720906791422
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةأميمةاألمغاري7209068113814
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةكريمةاألنصاري720906931227
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةعتيقةاالنفية720907070289
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةفاطنةالباشري7209071109085
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةمحمدالباشي7209072187800
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةتوفيقالباهري720907350993
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةالزاهيةالبحيبح7209074238302
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةعائشةالبداد7209075140347
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةابراهيمالبداني7209076223135
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةلحسنالبردوني7209077151079
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4
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العربية اللغةخديجةالبركو7209078215623
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

البزار720907919712
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةمليكةالبزاني720908076475
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
4

العربية اللغةإيمانالبستاوي720908143379
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةمصطفىالبغدادي720908283959
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةسفيانالبلغمي720908327448
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةناديةالبلوشي720908482345
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةخميسةالبندقي720908543133
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةعبدالرحيمالبهلول720908682260
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةالغني عبدالبوحسيني7209087170450
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةمحمدالبوخليقي720908862725
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5
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العربية اللغةهندالبورجي7209089190328
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةعبدهللاالبوري720909038087
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةأيوبالبوزيدي720909132957
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةنزهةالبوزيدي7209092159519
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةأسماءالبوعامي7209093149499
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةزايدالبونسريفي720909459143
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةربيعةالبيريك7209095173690
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةزبيدةالبيض7209096201549
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةمرادالبيهي7209097176869
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةسهامالتاجي7209098135075
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةإلهامالتجاني7209099126221
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5
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العربية اللغةحسنالتهال720910069393
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
5

العربية اللغةحنانالتونسي720910177674
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

التيجاني720910248082
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةمليكةالجداري7209103100035
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةيوسفالجدياني720910434744
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةنزارالجليدي7209105187321
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةسكينةالحاجي7209106149622
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةصفاءالحادك7209107157838
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةلمياءالحادك7209108149302
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةمحمدالحافضي720910997108
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةسكينةالحافظي7209110166846
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

Page 10/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةالحافظ عبدالحبوسي7209111151518
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةخديجةالحداد720911275507
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةحميدالحرات720911362209
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةمهديالحرشاوي7209114148725
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةمريمالحسني7209115166211
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةامالالحسوني720911646718
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةزينبالحالمي720911770485
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةفريدالحموشي7209118109153
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةخديجةالحنشاوي720911951179
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

الحيان7209120146113
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
6

العربية اللغةمصطفىالحيان7209121148451
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةيوسفالحيمودي7209122155162
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةاحمدالخالدي720912391171
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةسميةالخالدي7209124179502
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةسعيدةالخاوة720912593820
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةاحمدالخلصي7209126114026
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةمريمالخلطي7209127188505
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةعمرالخلقي720912891718
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةبوشعيبالخلوقي720912993590
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةابراهيمالخو7209130103748
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةمينةالخوداري7209131196657
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةمنالالخيري720913258636
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةتوفيقالداحي720913343405
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةأميمةالدادسي720913446989
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةحنانالدبابي720913543620
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةفرحالدباغ720913658352
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةعزيزةالدخماة720913772456
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةسعيدةالدرقاوي720913834919
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةهللا عبدالدغري7209139215863
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةلوبنةالدهبي7209140102207
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
7

العربية اللغةمحمدالدياني720914189870
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةأمينالراجي720914228175
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةرجاءالراضي720914357691
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةسكينةالراضي720914457435
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةوليدالراضي7209145112776
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةسفيانالرامي720914631824
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةلطيفةالرامي720914786479
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةجميلةالرايس7209148191671
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةبوجمعةالرباطي7209149105293
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةزينبالرباطي720915062498
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةالكريم عبدالربع7209151176119
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةالغفور عبدالرحموني7209152159979
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةعبدالهاديالرزيح7209153173277
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةعائشةالرماضي720915457506
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةهشامالرمضاني7209155201137
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةحسناءالرملي720915632399
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةخالدالروفاني720915748321
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةالجبار عبدالريحاني7209158147254
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةرشيدالريطب7209159189070
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةهندالريلي7209160139208
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
8

العربية اللغةزهيرةالريمي720916180061
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةعبدالرفيعالزاهري7209162141351
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةنجاةالزاهي7209163229967
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةاللطيف عبدالزاهير7209164104614
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةهشامالزاوا7209165155290
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةالرزاق عبدالزبيري7209166229588
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةمرادالزياني7209167188056
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةطارقالزينبي7209168226567
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةمحمدالساخري7209169130713
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةمحمدالساق7209170151255
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةنوالالسالمي7209171142412
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

7209172198990
 السباعي

العباسي
العربية اللغةنجية

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةيونسالسحيت7209173164042
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةعبدالمجيدالسدي7209174119578
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةحوريةالسرغيني720917583505
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةسارةالسعد720917695881
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةالغني عبدالسعودي7209177123490
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةمنصفالسلدادي7209178103277
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةمصطفىالسماع7209179129812
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةسكينةالسماللي7209180104670
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
9

العربية اللغةكريمةالسهناني7209181163748
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةمريمالسوسي7209182108960
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةبوشرةالشاتي720918330956
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةعزيزةالشاعري7209184105683
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةرجاءالشعالي7209185122135
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةناديةالشعراني7209186107406
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةالرزاق عبدالشكوري720918724082
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةخديجةالصابر720918882415
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةحليمةالصابري7209189151027
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةالحسينالصادقي7209190104248
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةرجاءالصاعد7209191173260
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةعبداللطيفالصافي7209192224286
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةلطيفةالصالح720919322026
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةالهاشميالصالحي7209194208775
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةجمالالصالحي7209195137483
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةالحكيم عبدالصالحي720919633262
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةاسماعيلالصبان720919781572
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةحنانالصغيري720919857327
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةعمرالصوفي7209199106636
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةعصامالصويتة7209200207636
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
10

العربية اللغةسكينةالطارقي7209201176811
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةصباحالطالبي7209202126163
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةالرحيم عبدالطالبي7209203168170
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةنورةالطالبي7209204116565
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةمحمدالطاهري7209205138960
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةمحمدالطائع7209206106368
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةندىالطغرائي720920789508
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةمحمدالطلبيكس7209208155438
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةكمالالطوسي720920929230
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةزهرةالعابد7209210105697
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةمصطفىالعادل720921143001
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةياسينالعاصب720921277840
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةعبدالحقالعامري7209213220330
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةأميمةالعائدي720921486856
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةعتيقةالعباسي7209215136776
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةمحمدالعبدالوي7209216100567
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةنورالدينالعبيوي7209217231235
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةنهيدالعثماني7209218141500
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةنجاةالعزري720921943241
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11

العربية اللغةغزالنالعزيز720922020212
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةخديجةالعشابي720922132451
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةزينبالعضرو720922226965
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةالمصطفىالعقيل720922383446
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةعثمانالعكال720922410331
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةالغني عبدالعالوي720922576094
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةسكينةالعلمي720922630550
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةكلثومالعلوي720922752027
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةسكينةالمرتجي العلوي7209228202993
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةامينةالعماري7209229116048
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةخديجةالعماري720923090256
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةعتيقةالعماري720923180369
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةوفاءالعماري7209232188085
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةمحمدالعميري7209233116368
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةسعادالعنادي720923465904
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةمحمدالعوني7209235183741
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةسناءالعياط720923654172
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةسعادالعيشوشي7209237221910
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةسوميةالغازي7209238191035
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةمحمدالغرافي7209239113297
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةناديةالفاتحي720924093481
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
12

العربية اللغةنسرينالفاتحي7209241106089
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةحفيظةالفاروقي720924274629
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةعبدالعليالفاقير720924376796
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةعزالدينالفاهم720924495803
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةفدوىالفجري720924539716
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةابراهيمالفروقي7209246188294
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةالصمد عبدالفشتاوي7209247122602
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةاكرامالفكاك7209248178429
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةاسماعيلالفاللي7209249116563
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةالمصطفىالفلكي7209250104855
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةالغني عبدالفياللي720925142675
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةعبدالحكيمالقادري7209252151787
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةسعيدةالقاسح7209253136568
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةعبدالرزاقالقاسمي720925499607
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةعبدااللهالقاضي7209255221192
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةمحمدالقدوري7209256135268
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةكوثرالقراشي720925771928
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةالمصطفىالقرزاد7209258131934
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةصابرينةالقرمودي7209259154916
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

القليعي7209260107718
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
13

العربية اللغةياسينالقنضرة720926177153
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةغزالنالقنوري7209262142377
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةنعيمةالقوشي7209263216782
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةالرزاق عبدالكانا7209264158928
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةوفاءالكاوي7209265136798
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةساميةالكربة720926685018
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةفتيحةالكرناوي7209267128647
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةبوبكرالكرنبي720926844642
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةخالدالكرومي7209269136079
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةمنيرالكرومي720927029332
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةأميمةالكريمي7209271124188
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةربيعةالكزولي720927299053
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةنورةالكلخة720927367280
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةمحجوبةالكنا720927496301
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةخديجةالكنوني720927532027
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

Page 25/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةخميسةالكوتي7209276150453
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةالواحد عبدالكيمية7209277129978
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةزينباللواجري7209278143398
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةاسماعيلاللوكي720927988876
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةعواطفاللويزي720928065761
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
14

العربية اللغةياسينالماكي7209281189235
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

المالكي7209282238446
 خليد

االدريسي
العربية اللغة

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةسعدالمتوكل7209283177509
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةمريمالمدني7209284163518
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةالحبيبالمرابط7209285121593
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةرضوانالمردولي7209286149531
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

المرشح7209287229457
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةحنانباهلل المستعين7209288202381
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةفاطمةالمشكوري720928960123
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةأسماءالمصباحي7209290237883
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةزينبالمكاوي720929155223
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةيوسفالماللي720929244234
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةاالله عبدالملولي7209293174415
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةمحمودالمنديلي7209294148589
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةعزيزةالمنشرح7209295194524
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

المنصور720929659616
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةحميدالمنصوري7209297172785
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةكريمةالمنصوري7209298181498
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةليلىالمهيلي720929911562
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةالعاطي عبدالمؤدن7209300177072
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
15

العربية اللغةاسماءالمودني720930159907
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةسفيانالموسطاج7209302139166
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةسعيدالمومني7209303195507
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

الموين7209304108880
 فاطمة

الزهراء
العربية اللغة

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةحميدالناجي720930582690
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةزهيرالناصري7209306145785
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةفاطمةالناصري7209307106432
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةالغاني عبدالنغايوي720930835424
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةحسنالنقاب7209309154192
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةآسياالنقتاوي7209310118676
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةنعيمةالنكري7209311186527
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةحياةالنواضر720931287925
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةمحمدالهاني7209313101012
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةحفيظةالهبري7209314159593
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةياسينالهداجي720931521938
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةنورالدينالهدوي7209316110904
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةحسنالهديوي7209317115820
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةخديجةالهراس7209318152873
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةفراحالهردي7209319131646
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةمريمالهردي7209320131808
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
16

العربية اللغةسكينةالهواري720932188857
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةأيوبالهودالي720932245202
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةمحمدالواتي720932359010
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةمحمدالوحماني7209324159618
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةراضيةالوحيدي720932550729
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةالعزيز عبدالوراد7209326198250
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةمحمدالوراري720932754019
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةأسماءالورياشي7209328215223
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةمحمدالوزيري7209329190150
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةعتيقةالوعزيقي7209330216709
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةرشيدالياسيني720933111301
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةسكينةالياقوتي720933264887
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةحسناليحياوي7209333137691
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةفدوىاليعقوبي7209334147822
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةإكراماليوبي7209335205512
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةالرحيم عبداليوسفي720933628759
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةمحمدامبارك7209337131858
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةالحسنامدهون7209338132991
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةأيوبأمراغ7209339216821
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةسكينةامزالن7209340238073
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
17

العربية اللغةاللطيف عبدامزوغن7209341152570
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةحسناءامزيلن7209342153708
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةزهرةاملوا7209343198657
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةناديةاملية720934448682
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةفتيحةأمنتك7209345171348
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةالمصلوحياميمة720934663485
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةسوميةأمين7209347185942
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةقادر ايتانس7209348167652
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةنعيمةانعينيعة720934988343
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةخديجةأنفلوس720935084232
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةهشامانيجي720935139629
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةالمجيد عبداهبال7209352167434
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةرصواناهردون720935393526
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةنهاداهشتار7209354192858
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةحسنأوبقا720935565484
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةالطيباوحدان7209356206054
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةأسماءأوحدو720935742776
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةمحمدأوشكاري720935895163
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةجوديةأوغدو7209359182311
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةاللطيف عبداوفوتا7209360150102
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
18

العربية اللغةلمياءدحان هنية أوالد7209361220729
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةسناءأفقير أيت720936217257
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةنوالالبيد أيت7209363215604
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةالحسنلمين الحاج ايت7209364115184
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةفتيحةالصغير أيت7209365123909
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةامينةالطالب ايت7209366118591
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةمريمالطالب ايت7209367120412
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةالحق عبدالغالي ايت7209368199952
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةيوسفالغالي أيت7209369203661
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةمحمدالقايد أيت7209370156971
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

القائد ايت7209371114780
 الشرقاوي

جمال
العربية اللغة

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةعبدالكريمالمان ايت7209372190025
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةاسماعيلالمحجوب ايت720937332710
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةسعيدالمحجوب ايت720937435383
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةرضوانالنجار ايت720937591541
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةلطيفةامغار ايت7209376121355
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةمصطفىامهرا ايت720937739905
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةناديةاوخراز ايت720937822468
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةالقاسم أبوباي ايت7209379134659
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةكريمةبعزيز ايت7209380207925
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
19

العربية اللغةحميدبال ايت7209381163369
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةجهانحيدة بن ايت720938287374
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةسلمىسعيد بن ايت720938391093
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةنهيلةبناصر أيت720938422243
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةنورةبنسعيد ايت7209385109278
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

العربية اللغةرحمةبها ايت7209386113275
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةخديجةبوبكر ايت720938770509
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةسميةبوشعيب ايت7209388165947
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةهشامبوقدير ايت720938944512
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةفاروقتدرارت ايت7209390146974
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةنضيرةجلول ايت720939126603
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةحمدخويا ايت7209392144331
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةالرحيم عبدسعيد ايت7209393115814
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةورديةسعيد أيت720939433116
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةرشيدسمكان ايت720939521869
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

7209396215006
 سيدي ايت

مومن
العربية اللغةسعاد

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

7209397213286
 سيدي ايت

مومن
العربية اللغةسناء

الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةحسنعلي ايت7209398100307
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةنورالدينعلي ايت7209399184889
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

العربية اللغةخديجةأحمو علي أيت7209400130924
الثانوية اإلعدادية شاعر 

(الداوديات)الحمراء 
20

7209401164970
 أو علي ايت

حساين
1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةلحسن

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخديجةغانم ايت720940275563

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةكوثرقدور ايت720940388521

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةإسماعيللحساين أيت7209404192333

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمريممحمد ايت720940547892

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةوهيبةمنصور ايت7209406131729

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخديجةموالي ايت720940738363
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفتيحةناصر ايت720940876212

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنورالهدىواحمان ايت720940981243

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالكريم عبديوسف ايد7209410230712

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالحسينإيدير720941176927

أيوبي720941288339
 فاطمة

الزهراء
1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغة

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعبدالحقباخماج7209413198015

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسهيلبادي7209414169634

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةباشكاش7209415229243

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأسماءباطي720941640753

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخولةبالعواد720941767590

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةزهرةباني720941886583
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحسنبائز720941991240

1(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحجيبةبايود7209420136613

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحليمةبحرالدين720942132550

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفتيحةبحفيظ720942239091

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةياسينبداوي720942359417

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةشرفبدري7209424161116

برتى720942533958
 فاطمة

الزهراء
2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغة

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعادلبرعود7209426120922

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحكيمةبركة7209427146995

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةكبيرةبريوي7209428170147

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنجاةبسام7209429122229
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةليلىبسالم7209430107021

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنعيمةبطاش7209431114070

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةرجاءبطيط720943289612

بكري720943313309
 فاطمة

الزهراء
2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغة

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةدنيابكريم720943498477

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسفيانبكور720943528588

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعبدالرحمنبال720943697238

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةإسماعيلبلحسان720943764086

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعائشةبلحنين7209438153609

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحمدبلخضر7209439211783

2(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسفيانبلعطار720944018692
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهندبلعطار720944146268

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةاسماءبلغبرة7209442104722

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسوكينةبلغريسي7209443153930

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةلمياءبلقش7209444103083

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةلوبنةبلكوط720944570114

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنورالدينبلمعلم7209446104262

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعمادبلنبو7209447138638

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعواطفالحاف بن720944874338

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةدنياالحرش بن7209449113235

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنوالالزاوية بن7209450127763

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةرجاءالشتوي بن720945149574
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةايوبالصادق بن720945267325

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةزينبالعالم بن7209453103704

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهللا عبدالفقير بن720945454305

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسعسدايشو بن720945529060

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسميرةبهية بن7209456106924

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهندخدة بن7209457181573

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأسامةدحمان بن720945819742

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحمدزاك بن7209459232414

3(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخديجةصالح بن7209460150694

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحمدعال بن7209461214885

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهندعلو بن7209462169030
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةرشيدلرباح بن720946310426

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالهامميك بن720946477270

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحمدبناصر7209465156195

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالمهديبنبريكة7209466205433

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةياسينبنجوطي720946758093

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعائشةبنحدوش7209468141098

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةجمالبندهيبة720946913163

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعبدالصمدبندويش7209470129912

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالناجي عبدبنرابح720947195961

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسارةبنزعيمة720947284661

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحياةبنسيوة7209473208889
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسوميةبنشلحة720947462065

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمعاذبنطالب7209475177992

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةزكرياءبنعطار7209476139443

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةياسينبنعال7209477221701

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةإيمانبنعلي720947841880

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالحفيظ عبدبنعلي7209479199109

4(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهناءبنهيري720948057201

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسميةبني7209481196393

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأيوببهالل7209482191922

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةياسينبوالصغرى720948350086

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةبوالففن720948411631
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةلمليتيبوبكر720948563627

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحمدبوبياع720948617430

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةاسعيدبوتاي7209487183834

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفوزيةبوتكدرين720948875252

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحسناءبوتلمت7209489166264

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحسنبوجثة7209490212224

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمديحةبوحرور720949184641

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهاجربودركة720949294597

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةيوسفبورزيق7209493238526

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةربيعةبورياش720949462902

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسناءبوزايدة7209495235100

Page 45/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحليمةبوزرمين720949693523

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةبوزكارن720949778266

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالخالق عبدبوزيان720949864676

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحياةبوزيت720949940439

5(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخديجةبوزيت720950041674

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخديجةبوس720950177694

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةيوسفبوسدرة7209502173702

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسكينةبوسديرة720950329021

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةودادبوسعيد720950429408

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعائشةبوشارى7209505143511

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةبوشباب720950699534
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةايمانبوصبعات7209507214053

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهشامبوطيب7209508163870

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحمدبوعافية7209509125098

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةيوسفبوعبريق720951093262

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةابتسامبوعدي7209511192394

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعبدهللابوعدي7209512157421

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعبدالناصربوعزاوي720951392754

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةرشيدبوعزوي720951423254

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمريمبوعكرى7209515173805

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخديجةبولعيون720951654949

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحميدبولغمان720951755212
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالعالي عبدبولفان720951856056

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمونيةبومان7209519120881

6(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةبويغصان7209520144241

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعبدالواحدبيا7209521155858

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهللا عبدبيار7209522170136

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالحسينبيريك7209523230321

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةغزالنبيني7209524166936

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنزهةتباري7209525163209

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةبدرتكيا7209526134903

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخديجةتللمان720952730549

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحسناءتوفيق720952813972
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةغريبةثابت720952964045

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسارةجابري720953082873

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةابراهيمجامع720953181064

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةياسينجامع720953270315

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةطارقجامي7209533195397

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالفتاح عبدجعفر7209534106781

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسوميةجاللي720953538525

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحريةجلوق7209536226169

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأيوبجمجام7209537185272

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةرجاءجمراس7209538153922

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعائشةجميل7209539222843
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

7(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعمرجميل7209540206387

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفوزيةجنايني7209541103765

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعبدالجليلجهير7209542101398

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالغاشيجواد7209543177753

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةرشيدحارث720954416904

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةبهيجةحامدي7209545152361

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةرشيدحايال720954660559

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمريمحجاج720954713409

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةجمالحجامي7209548172083

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةرفيقةحجوان7209549112746

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحنانحجوي7209550129961
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعثمانحرافة7209551103755

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهاجرحريدة720955283485

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعفافحريملة7209553237711

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسكينةحزمون7209554202921

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنهيلةحسناوي7209555185082

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهشامحسنوي7209556119701

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحنانحسني720955797621

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخديجةحشوش7209558144507

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةرشيدةحفصي7209559187637

8(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةاسمهانحلوي720956045165

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالفتاح عبدحماني720956129628
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنعيمةحمدان7209562136331

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحسنحمداني7209563113331

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأحمدعلوي حمداوي720956424700

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةوفاءحمراس7209565148004

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحنانحمودة7209566193837

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعائشةحموزكي7209567178576

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحنانحموش720956816164

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحدو ايتحميد7209569119266

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهندحميدشي720957069980

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةبوشرىحناوي7209571117556

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالسالم عبدحيمد7209572127524
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةجمالخالد7209573231079

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةاسكيريخديجة7209574150051

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأيوبخربوش720957545455

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةيوسفخزناوي720957627627

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحميدخشاني720957763285

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةكوترخطيب7209578172301

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةرعضةخليل720957978285

9(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةايوبخوية7209580115798

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنزهةخيا720958148075

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةاسماعيلداسي720958249589

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحمزةدرويش7209583128535
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعادلدفني7209584126958

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنورالديندهيم720958583313

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالحسندودو7209586238129

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحياةديكار720958797830

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأمينديوان720958832918

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةاإلله عبدراشق720958984127

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسكينةرزقي7209590212780

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالمجيد عبدرزقي720959176928

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعفافرشيد720959256333

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمينةرفالي7209593180857

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالزبايلرقية7209594150421
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةلمياءرياض7209595151889

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةامينةزاكي7209596131299

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفتيحةزائير720959749671

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسارةزرهوني7209598205571

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةإسماعيلزروال7209599113292

10(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالدين فخرزعام7209600224059

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفتيحةزعبون7209601202510

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةليلىزعبون7209602148057

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحمدزعنون7209603213788

زكتاوي7209604129009
 فاطمة

الزهراء
11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغة

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالكريم عبدزكموط7209605178168
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسميرةزنان7209606211592

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةزهدي720960743560

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمينةزهيد7209608212713

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسهامالدين زين7209609203475

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالكريم عبدساندي720961090758

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةلطيفةسايسي7209611185219

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأميمةسحيمد7209612133492

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالمصطفىسعود720961380513

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسهامسكوم7209614138926

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمينةسكيوض7209615181442

سليم720961673822
 فاطمة

الزهراء
11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغة
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةرشيدسمالل7209617115159

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةبديعةسميلي720961832244

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالرحمان عبدسوطيح720961999431

11(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمريمسيادي7209620144526

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأيوبشرشاح720962196414

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهشامشرفي720962278001

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسعيدشرقي720962389936

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنزهةشعيبي7209624151692

شفاف720962567916
 فاطمة

الزهراء
12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغة

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعمرشكري7209626220294

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمريمشكري720962753449
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسهامشكور720962858977

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةكريمةشكير720962963502

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالغاني عبدشليحي720963082029

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنورةشمكار720963119605

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالحكيم عبدشني720963298644

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسناءشهوي7209633113681

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةيوسفشوبان7209634188807

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحميدشور7209635103228

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةامامةشوقي7209636174493

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخالدشيري7209637191753

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعزيزةصابر720963881461
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةلبنىصابر7209639171082

12(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةاسيةصبير7209640155388

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالهادي عبدصديقي7209641192233

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةادريسضعيف720964297559

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمريمطبالي7209643151411

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةاسماءطه7209644178684

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخولةطه7209645125622

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحسناءعاشق7209646130985

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمصطفىعاشق720964781828

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسارةعافية7209648110798

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةربابعائدو7209649115099
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنورةعباد7209650143793

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةجريدرالغاني عبد720965126819

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسميةعبوا720965286197

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخولةعتيق720965391036

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةامالعثماني7209654227003

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالحق عبدعدنان720965577568

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحنانعراوي7209656232035

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحسنعرش7209657153628

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخديجةعروش7209658115469

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالحفيظ عبدعشاوي7209659129491

13(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالرفيع عبدعطاس7209660119905
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالفتاح عبدعماني7209661153407

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسكينةعمري720966229737

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسعادعمهم7209663205452

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةعنتر7209664109689

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةعوبيد7209665189620

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةايمانعيل720966656476

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالرزاق عبدغانم7209667184193

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةناديةغفار7209668227415

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةيونسغيوت7209669147237

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالحفيظ عبدفاطن720967012470

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسكينةفحيم720967147742
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخديجةفرحي7209672143131

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخولةفرزوز720967372448

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةيوسففروق720967462949

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةرشيدفريق720967567510

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةناديةفصيح720967656313

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمديحةفضلي7209677148489

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفدوىفظلت7209678202325

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخديجةفكار720967975868

14(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةكريمةفكار720968069534

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحمدفكار7209681232685

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنزهةفكار720968285487
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعبدالرحيمفهري7209683208782

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحنساءفوز7209684122657

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالعزيز عبدفوزي7209685120310

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةوصالقابيل7209686164145

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفردوسقاسمي7209687171674

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحسناءقاسيمي720968891667

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحسنقرطاس7209689121118

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحمدقرطاس7209690101182

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةلحسنقرمود720969120537

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةزهيرةقرناش720969211930

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعبداللطيفقزيبر720969359424
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحسنقسمي720969412954

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفتيحةقلعي720969512527

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمعادقنودي720969631763

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأيوبكاتبي7209697130263

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهللا عبدكبيري7209698142712

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفتيحةكرام720969958315

15(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعبدااللهكرتي7209700224203

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحكيمةكرطيطة7209701137734

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحسناءكركاش7209702162728

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةبشرىكركر720970347780

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالدين نوركركوش720970476792
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعصامكرود720970512237

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةاميمةكعب720970643880

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسارةكليل720970719674

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةاسماعيلكمال7209708237873

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأمينكمال7209709163156

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةكمال7209710203255

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةالمين7209711107498

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةإلهاملباردي720971250931

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسناءلبيب7209713165670

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةناديةلبيب720971489689

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعبدااللهلبيهي720971545721
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

لبيهي7209716113543
 فاطمة

الزهراء
16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغة

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحوريةلحرور720971752589

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفدوىلحسيني720971863686

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمريملحفافة720971980533

16(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخديجةلخضر7209720168942

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةاللطيف عبدلخضر7209721105187

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمريةلخضر720972297548

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعبدالغنيلشهب720972327389

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعتيقةلشهب720972461985

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالعربيلعبيدي720972533031

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحنانلعجيل7209726217996
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأيوبلعظيمة7209727224851

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحسناءلعظيمي7209728219716

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمريملعفيس7209729235414

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةإيمانلعقيسي720973038461

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسلمىلعميري7209731135961

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنهيلةلعميم720973260100

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةصفيةلعواد720973393566

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمريملعوينة7209734118108

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمريملفراوي7209735239051

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحسنلفريخ7209736108597

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالمصطفىلفقيري7209737110989
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةكريمةلقرافلي720973848878

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهللا عبدلقليب7209739230184

17(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةابراهيملكتاوي7209740118834

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةبهيجةلكحل720974198860

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنورةلكحيل720974294377

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسميةلمدزيز7209743110486

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةساميةلمشنكط7209744100329

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعواطفلمطحطح7209745142311

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأسماءلمعادر7209746164437

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعادللمعيزي7209747112835

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعمرلمغاري720974865983
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهللا عبدلموالدة7209749232570

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسعادلهنا720975070259

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحسنلهوى720975166847

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسميةلوريكة720975248044

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةكريمةلوطفي7209753184185

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعزيزةلوطيويط7209754167448

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالحاج ايتليلى7209755119904

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعبدالكريمليموني7209756105634

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعزيزةمباركي7209757215660

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةياسينمبتسم7209758122830

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعاصممبهيض7209759135352
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

18(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحسناءمتصدق720976052399

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهشاممجاهد7209761194327

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنوالمجوج7209762196747

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأسماءمحة720976336861

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحسناءمحة720976436823

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحمدمحداد720976512338

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفتيحةمحشى7209766167763

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاضمةمحمود7209767188248

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحنانمخشن7209768188481

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةإبراهيممخلوف720976964500

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةيوسفمراحي7209770161008
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةغزالنمرشيد720977180407

مروشا7209772199666
 فاطمة

الزهراء
19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغة

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةمزان7209773176943

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةكوثرمزمي720977482290

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةصفاءمسامح7209775145629

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةطارقمسباح7209776108431

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنزهةمستاكو720977798835

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحميدمستور7209778133330

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةمسرور7209779164005

19(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعليزةمسعودي7209780166893

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحنانمصدق7209781125888
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسهاممضهور7209782117733

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةمعروف7209783197872

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةزهرةمفتاح7209784114907

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعليمفيد7209785142955

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالصمد عبدمكرو7209786189459

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةابتساممكريم720978768089

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعزيزةملوك720978852719

ملوك7209789178598
 فاطمة

الزهراء
20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغة

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةامنيةمني7209790172642

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالمنعم عبدمهران720979162996

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةغزالنموطيع720979258903

Page 72/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعواطفموهابي7209793152238

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةبشرىموهوب7209794201826

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةامكيلنادية720979585951

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنسيبةلمقدم نايت7209796235217

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةلحسننبو7209797129649

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهندنتدارت720979845650

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةيوسفنجيبي720979930144

20(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالحبيبنجيم720980062316

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةحدو ند7209801207583

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةأيوبنيمو7209802202594

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةدنياالريح هب720980335529
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحسنهبير7209804134823

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةوصالهداج720980526809

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالصمد عبدهدفي7209806210359

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةسفيانهدي720980734187

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةاميمةهراز7209808124069

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةلعزيزةهردو7209809109141

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةنورةهرموشي7209810153946

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمصطفىهروالي720981179903

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحليمةهسكال7209812155540

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالحكيم عبدهاللي7209813102420

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفاطمةهماتي7209814142385
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةحسنهوراوي7209815122336

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعزيزواحي7209816166087

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةصالحواشو7209817154511

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةعمرووركاكة7209818100311

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمريموسو720981993720

21(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةخديجةوعلي720982019015

22(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةمحمدوعمو7209821114221

22(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةياسمينبوي ولد7209822154866

22(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةالحسينولوهو7209823130260

22(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةفتيحةوناد7209824239208

22(إسيل)إعدادية اإلمام مالك العربية اللغةهللا عبدبنعبيد7209825219442
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةكمالاباعسو7204001139110
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةصالح محمداباه720400225689
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةامينةابج7204003168066
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةعمرابطاح720400443641
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةسفيانالكرامة أبو7204005130770
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةأمينأبوعلي720400671801
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةمروىابويحيا7204007122712
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةمريةاتميم7204008209813
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةاسماءاتياميم720400993586
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةمنالاجرى720401010107
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةمنىاجريد7204011120330
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةهنداحميرين7204012172337
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةماريةإخيش720401327660
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةرشيدنصر اد720401443148
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةمباركادالخضير7204015210135
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةمريمادرغال7204016214953
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةياسمينادعلي7204017124162
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةالدين نوراركراك720401849862
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةالهادي عبداروش720401977245
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةمحمدازدو720402043805
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
1

الفرنسية اللغةبدرةازرود720402164200
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةأحمداسخيفة720402295569
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةسعيدةاسمين720402378542
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةسلمىاشهبي720402472150
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةالمصطفىاصفير7204025235973
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةنورالدينأعشاق7204026154662
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةمحمداعمارة7204027101835
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةرشيداغرغر720402862948
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةشيماءأفخار720402913649
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةمريمافرياض720403056367
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةهندةافسيدن7204031122611
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةيونساقتيب7204032176001
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةمجيدةاكجيل7204033152439
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةالرحيم عبدأكشيري720403417819
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةربيعةأكضاش720403573350
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةفاطمةاكورض7204036223957
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةأسامةاكيض720403767722
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةالحميد عبداالدريسي7204038142276
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةماجدةاالسدي7204039157922
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

االصفر7204040193014
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
2

الفرنسية اللغةسارةالباهي720404183432
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةايمانالبراكة720404236424
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةامنيةالبركاوي7204043139823
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةسهامالبركاوي720404498318
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةالحي عبدالبغدادي7204045184072
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةاسيةالبهتي720404656362
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةهشامالبوعناني7204047191731
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةالحسنالبيك7204048193392
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةفيصلالترقاوي7204049157780
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةسفيانالتريسية720405082122
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةيوسفالتهاني720405113807
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةهدىالجائل7204052222731
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةلمياءالجرنوجي720405351518
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةلطيفةالجعدر7204054109878
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةدنياالجكاني720405521221
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

Page 80/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةالدين صالحالجوهري720405613773
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةشريفةالحجوشي720405792486
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةهناءالحضري7204058171808
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةشيماءالحطاب7204059214299
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةكريمةالحطاب7204060106837
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
3

الفرنسية اللغةوسيمالحمادي7204061103401
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةسهامالحمامي720406274539
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةكمالالحمزاوي720406324446
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةانتصارالحوات720406426821
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةيونسالحيان720406581723
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةاسيةالحياني7204066135386
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةحسناءالحيلي720406798988
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةوفاءالحيني720406853407
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةالسميع عبدالخميري7204069126192
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةهاجرالخميري720407022277
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةسفيانالدحماني7204071147874
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةياسينالراجي7204072235290
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةصالحالراضي7204073133181
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةسوسنالرامي720407416258
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةاسماءالرايس720407591569
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةنورالدينالرحماني720407659548
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةحاتمالرفاع7204077129192
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةبهيجةالركيبة720407872305
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةبدرالريحاني7204079218143
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الفرنسية اللغةحياةالزاوية7204080150792
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
4

الزرقتوني720408164062
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةفدوةالزروالي7204082155757
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةالنبي عبدالزعيم720408329386
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةمرادالزنبي720408475224
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةفتيحةالزواق7204085127326
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةخاليدالزيتوني7204086197143
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الساخي720408782255
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةمريمالسباعي7204088213612
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةحنانالسرغني7204089230868
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةابتسامالسرغيني720409022022
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةيوسفالسرغيني7204091173679
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةحنانالسعدي7204092122343
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةامين محمدالسعدي7204093230246
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةيحيىالسعيد720409412923
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةوئامالسميح7204095130469
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةكوثرالسويبة720409678135
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةمحمدالشاكري7204097155404
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةرضوانالشبيح7204098131014
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةعزةالشعاري7204099105147
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةحنانالشقر7204100148023
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
5

الفرنسية اللغةناديةالصاحبي7204101159378
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةمريمالصافي7204102217911
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةهاجرالصبيحي720410315829
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةيوسفالصحراوي720410487263
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةسميرةالصديق7204105125134
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الصديقي7204106141320
 حليمة

السعدية
الفرنسية اللغة

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةسكينةالضاهر720410792822
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةسارةالضويوي7204108104547
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةهندالطوسي7204109192627
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةأمينةالظاهر7204110179644
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةناديةالعالمي7204111173068
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

العامري720411283315
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةعبدالعزيزالعبريدي7204113113136
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةعادلالعتيق7204114159193
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةمريمالعروسي7204115189709
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةبشرىالعزوزي720411692724
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةسناءالعسال720411734532
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةسلوىالعسري720411898921
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةخديجةالعضاض7204119116766
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةايمانالعلمي7204120103545
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
6

الفرنسية اللغةصراطالعلواوي7204121115288
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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جماعي استدعاء

7204122229132
 العلوي

االسماعيلي
الفرنسية اللغةانيسة

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةالسعيدالعماري7204123115141
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةاسماءالعواد7204124137277
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةلبنىالغازي7204125159301
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةليلىالغزال7204126135462
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةأشرفالفاردي720412725067
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةزهيرةالفاضلي7204128207999
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةإيمانالفاضيلي720412956271
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةمحسنالفاطمي720413089939
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةمنالالفريجي7204131130425
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةمريمالفقري720413275211
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةالدين سيفالفيت720413359628
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةيونسالقادمي7204134201514
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةيوسفالقطيبي720413570722
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةعبدهللاالقندادي7204136111072
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةكريمةالقوش720413764802
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةنعيمةالكابوس7204138137456
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةعبدالهاديالكريتي7204139178433
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةابراهيمالكطع7204140177556
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
7

الفرنسية اللغةمليكةالكالوي7204141113512
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةنجيبالكوشي720414294680
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةريحانةالكومي720414321900
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةأنسالكويس7204144183768
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةإكرامالكيحل720414571278
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةكوثراللواد7204146232316
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةوصالالليقة720414771603
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةسعيدالمالكي7204148198932
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةنوراالمجداري7204149226991
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةفدوىالمجدي720415039966
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةالمصطفىالمحفوضي720415141338
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةمحمدالمحفوظي7204152122005
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةسوميةالمخطاري720415319316
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةسميرةالمخيار7204154176520
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةعبدالرزاقالمغازلي7204155122339
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةفيروزالمكاوي720415684111
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

المنديلي720415746625
 موالي

الصديق
الفرنسية اللغة

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةمعاذالمنظري7204158183185
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةنورالدينالمهاجر720415970119
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةميمونةالمهداوي7204160226212
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
8

الفرنسية اللغةربيعالناجحي720416150533
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةنهيلةالناصري720416221255
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةوئامالناصري720416328433
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةأنسالناواوي7204164236784
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةرجاءالنجمي7204165107804
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةدونياالنصيري7204166214114
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةسعادالنكيطي720416734858
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةسفيانالنوبي7204168145126
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةعدنان مالنورطي720416952508
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةياسرالنوري7204170155389
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةمحمدالنويت720417127638
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةزهرةالهاللي720417224095
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةخالدالوحماني720417386229
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةسعادالورزازي7204174222913
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةسلمىالورنازي720417579340
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الوضاف720417623104
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةحميدالوهراني7204177152257
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةزينباليازيدي720417849209
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةوصالاليزيلي720417976269
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةابتسامامايو720418067902
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
9

الفرنسية اللغةالعزيز عبدامزوار7204181112076
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةجميلةأمزيان7204182193854
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةأمينأمشتال7204183142604
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةمروانامعيرف720418459568
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةفوزيةاملوي720418588496
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةعائشةأمهيدي7204186135059
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةايوبانويري7204187164530
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةفاطمةأوبريك7204188216744
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةمحمداوبال7204189118905
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةجميلةاحمد ايت720419048148
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةسعاداخال ايت720419152552
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةسناءازي ايت720419252796
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةياسمينالعسري ايت7204193165720
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةسميرةاومغار ايت7204194184427
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةناديةبال أيت7204195232210
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةالرحيم عبدعال بن ايت7204196181035
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةحسناءبوزيد ايت7204197159280
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةكنزةحسو ايت7204198225454
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةسناءحمادي ايت7204199238176
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

7204200154677
 حمادي ايت

عالل
الفرنسية اللغةعفاف

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
10

الفرنسية اللغةحسناءسعيد ايت7204201235762
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةخديجةعلي فقير أيت720420216289
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةمحمدقاسي أيت720420343957
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةرشيدكروم ايت720420475222
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةابراهيملحسن ايت7204205119006
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةالصمد عبدميمون أيت720420695879
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةالحسنباهري720420749408
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةيونسبرني720420826355
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةمحمدبزية7204209238717
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةمنالبشار720421016272
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةفتيحةبعوش720421199481
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةخديجةبعيزة720421216509
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةنعيمةبغداد7204213124011
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةغزالن لالبقير720421432991
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةناديةبال720421577256
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةشيماءبلعطار720421692343
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةصفاءبلغيث7204217118782
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةيسرابلغيث7204218119894
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةزينببلقائد7204219163336
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11

الفرنسية اللغةماجدةبلقائد720422014249
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةرجاءالحمر بن7204221227444
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةسارةالشيخ بن720422222795
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةخديجةالطالب بن720422371297
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةمحمدالغازي بن720422499346
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةأناسالغالي بن720422557019
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةرانيةالنحيلة بن7204226152911
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةكلثومجابر بن720422755838
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةخديجةحدة بن7204228217533
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةناديةعطوش بن7204229180853
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةنعيمةوكريم بن7204230204139
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةياسينبنالطالب720423172569
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةاسماءبنباري7204232147498
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةسكينةبنجابري720423368067
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةمونةبنحجيب720423460817
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةصفاءبنحجيلة7204235170923
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةسلمىبندحان720423666239
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةمحمدبنسيوة720423769608
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةيونسبنطيب7204238197820
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةفراحبنعيش720423985613
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةرضى احمدبوابراهيم720424023332
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
12

الفرنسية اللغةهندبوجغاغ720424193997
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةشيماءبوحسن720424215388
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةاللطيف عبدبوحميد7204243215067
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةلمياءبودادن7204244185992
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةالكبير عبدبوسعيد7204245113838
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

بوسعيد720424685882
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةهندبوسكري720424788717
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةوفاءبوسيف720424841799
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةمعادبوطرهاق720424943402
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةانسبوطوال7204250207829
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةكمالبوعناني720425178213
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةمصطفىبوفرى720425255446
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةياسمينبوقدير720425331653
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةماجدةبوكطيب7204254113445
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةهدىبوكطيب7204255113177
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةيونسبولعظام720425678731
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةسارةبومسهولي7204257239517
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةعزيزبويقالبن7204258185886
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةسميةبويكضارن7204259223975
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةجوادبيردن720426047518
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
13

الفرنسية اللغةحفيظةتوري7204261113312
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةناديةجامو7204262154147
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

7204263201465
/18/09جبران

2019
الفرنسية اللغةايمان

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةنسرينجبوري720426442046
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةوفاءجدار720426517831
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةسليمةجليت7204266183025
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةحسناءجها720426783773
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةوليدجوادي720426837488
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةاحمادجوهر720426937962
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةمحمدهللا حبيب720427062529
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةالحسنية لالحبيبي720427153695
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةمريمحبيبي720427255475
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةحفيظةحدوفان720427375006
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةمريمحريص7204274223274
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةفدوىحريك720427557759
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةبعكيرحسام7204276139121
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةليلىحسين720427754377
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةايمانحلي7204278146263
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةسناءحموتي720427934812
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةلطيفةخابير720428013853
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
14

الفرنسية اللغةالكريم عبدخراز7204281202934
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةعادلخشان720428254285
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةإشراقخشعي7204283207133
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةخولةخليف7204284154450
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةخولةخناتي7204285118658
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةانورخوباش7204286203704
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةعمرخويا720428720711
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةنرجسموح خويا7204288103407
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةنوالدبادى7204289152929
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةخديجةدحو7204290159116
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةهنددخشون7204291223866
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةمحمددمان7204292194219
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةنورةدناوي720429321635
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةشعيبدندوني720429436601
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةحفصةديدي720429559884
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةايوبربيح7204296109419
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةبسمةرحاوي7204297165504
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةخديجةهللا رحمة7204298114841
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةالحسنرزقي7204299109067
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةالطوسيرشيد7204300177447
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
15

الفرنسية اللغةرشيدزاية720430145294
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةخولةزروال7204302128056
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةشيماءزطيم7204303133140
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةعدنان محمدزمام720430429269
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةعتيقزمراو720430539880
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةساميةزنزوم720430649618
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةحميدزهدي720430716650
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةفائزةزهرور720430819051
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16
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جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةاميمةسركالي720430996521
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةخديجةسكحال7204310179653
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةمريمسالمي7204311121316
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةالباز ايتسلمى7204312190489
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةالزهرة فاطمةسماللي720431373562
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةلطيفةسميك720431419955
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةخديجةسهال7204315113941
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةسناءسهول7204316216903
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةنعيمةسيسي7204317170402
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةنرجسشعيج7204318146552
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةدنياشكيب7204319141447
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16
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جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةابراهيمشناب7204320126707
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
16

الفرنسية اللغةهاجرشنتاف7204321151460
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةأميمةشهادي720432220435
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةكريمةشهبون720432375288
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةنصيرشوافة720432499090
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةفاطمةشوباني720432570098
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةسناءشوقي720432676503
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةسلوىلحلو شيخ7204327167796
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةسعادصابر720432818308
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةيوسفصبح720432954615
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةالهامصبري7204330135495
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17
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جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةهندصبري720433148395
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةدمرصبور720433274051
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةوفاءصرموحي7204333110547
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةاسيةصغروني720433470616
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةفاضلصمود720433594004
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةنهيلةضفراوي720433693490
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةآيةطاحون720433729333
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةمريمطارق720433827720
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةرضىطالب7204339132601
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةزينبطالبي720434075142
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
17

الفرنسية اللغةمريمطيبي720434186832
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةهشامعادل720434212863
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةبشرىعارف7204343207129
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةكوثرعاقل720434440845
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةخويا ايتالصمد عبد720434584039
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةأميمةعبيد720434645213
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةأمينةعبيد7204347102514
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةسهامعدناني7204348221445
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةمصطفى أيوبعرفة7204349181365
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةسعادعريب7204350188232
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةسكينةعشيوة720435129722
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةرضىعطي720435259203
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةالرحيم عبدعقيزة7204353156918
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةياسينعقيل7204354156341
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةزينبعمري7204355102940
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةوفاءجرنيتي غازي7204356136050
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةفاطمةغبشان720435786717
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةتوفيقفارس7204358197971
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةسميرةفائق720435997897
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

الفرنسية اللغةمحمدفراك7204360131789
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
18

فروي7204361236538
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةلمياءفغالي720436220081
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةاميمةفكراش720436372057
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19
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فويري720436476674
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةالكريم عبدفيزاري7204365218373
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةعمرقاش7204366156872
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةمريمقداري720436716485
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةنبيلقربال720436846467
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةعادلكاتب7204369111544
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةالحافطكرمشت7204370192572
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةمريمكريم7204371222552
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةسناءكوان7204372115355
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةعمركوكني7204373109414
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

لبيهي7204374183376
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةعبدالدائملحميدي720437593039
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةاحمدلخضر720437628471
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةالهادي عبدلشقر720437751366
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

لعسيري720437855942
 فاطمة

الزهراء
الفرنسية اللغة

الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةعليلغاللي720437933130
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةحميدلغماري720438054885
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةالرحيم عبدلقادي7204381210085
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
19

الفرنسية اللغةطارقلمامي720438245053
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةدنيالمتيتي720438388574
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةرضالمراكي720438491231
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةشرفلمزوق720438554319
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20
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جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةضحىلمعيزي7204386195329
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةالدين نورلمهور7204387141019
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةأيوب محمدلمين720438844243
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةمحمدماموش7204389211607
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةسفيانمتصف720439076877
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةعبيرمجاوي7204391106554
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةبشرىمراد720439219557
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةاسماءمرحوم7204393165433
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةمروانمزوغ7204394237655
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةالكريم عبدمسعودي7204395111314
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةفاضنةمعمة720439633193
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20
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الفرنسية اللغةبدرملوك720439740039
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةكوثرملياري720439830694
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةنسرينمنجي7204399231073
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةطماويمهدي720440043186
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةأنسمهالل7204401206102
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةلحسنموجاني7204402182066
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
20

الفرنسية اللغةإيمانموجود720440353666
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةابتسامموالحي7204404216863
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةجيهانموهوب720440537611
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةيسيننافع720440667236
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةعمرايدير نايت7204407121960
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21
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الفرنسية اللغةصفيةنجيب720440823312
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةزهيرةنشيط7204409195684
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةأسماءنصر720441026889
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةمحمدنورالدين720441180293
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةكريمةنين720441283595
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةامينةهدي720441399527
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةايمانهزوط7204414106978
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةرضاهالل720441531513
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةمريمهيزام720441694353
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةحنانواقلو720441730588
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةمحمدوخوية7204418180395
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

Page 113/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفرنسية اللغةياسينوداد7204419214555
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةنعيمةوزاك720442074050
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةحياتوكريم720442170415
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةمحمدولدماما720442224963
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

الفرنسية اللغةاحسانوهدان720442364652
الثانوية اإلعدادية لالمريم 

(جليز)
21

اإلنجليزية اللغةفاطمةابايح721100180127
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةالهامابخيش7211002109884
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةفاطمةابراهيم7211003150737
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةحفصةابراهيمي7211004146019
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةالحسينمالك ابن721100553723
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةعبداللطيفابوالصبر721100647752
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةنجاةأبوالنوافل721100743432
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةهاجرأبوزيد7211008223404
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةاحالمابوطالب721100952017
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةلطيفةابوكير721101013524
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةابتسامابوهاني721101178395
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةعمرابيضار7211012138819
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةمحمداتنان721101326618
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةعزيزةاحبيب721101471949
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةعبدالكريماحريدة7211015145822
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةبسمةاخموش7211016217033
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةعبدهللابلعيد اد7211017131280
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةفاطمةطالب اد7211018136809
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةسارةادرع7211019169372
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةحنانادرغال7211020207851
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
1

اإلنجليزية اللغةعمادادريسي721102145986
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةعمرإدمسعود721102273673
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةادريسادوحمان721102380804
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةمحمداديونس721102429881
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةاحمدارجدال7211025153759
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةعبدالرحيمأرسموك721102669937
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةسوميةأزناك7211027176745
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةخالدازوض7211028213401
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةسفيانأزوض7211029218314
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةايماناساون721103096513
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةعبدالعالياسكري721103197455
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةأرسموكإسماعيل7211032182828
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةياسيناشعضيض721103354473
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةادريساشقير7211034129835
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةالواحد عبداشيو7211035186400
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةحسامأعموم7211036176295
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةالحكيم عبداغندا721103732612
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةرشيدأفاطي721103868149
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةيوسفافرياد721103912578
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةحمزةأقديم7211040103506
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
2

اإلنجليزية اللغةربيعاكراط7211041214638
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةسحراكرام721104272264
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةعبدالرحيمأكرام7211043103183
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةفاطمةأكرام7211044219753
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةعلياكرباحي721104587932
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةسميةاكزول721104643511
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةعبدهللااكناو721104718009
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةسارةاالشهب7211048198023
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةحمزةاألفراوي7211049148950
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةعبداالهاالمغاري721105024359
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةامباركاالنصاري721105155381
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةسهامالباز721105226732
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةسناءالباهي721105329544
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةعزيزالباهية721105430347
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةالدين صالحالبحري721105510686
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةوئامالبرقاوي7211056124203
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

البقوشي721105794984
 حليمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةثوريةالبقيقي721105851582
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةإدريسالبلشي7211059117927
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةليلىالبهات721106029393
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
3

اإلنجليزية اللغةرضوانالبو721106148621
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةغزالنالبودريبلي7211062149677
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةأنسالبوعامي7211063219031
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةسكينةالبيار7211064199162
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةسهامالتادلي7211065189362
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةحسناءالتاغي721106650852
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةاميمةالتركي721106775037
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةحنانالتهاهما721106836981
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةإشرقةالتومي721106950477
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةسماعيلالثناني721107046997
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةأسماءالجندي7211071153622
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةعبدالوهابالجنيد721107246095
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةلبنىالجوبي7211073102120
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةشرفالجوهري7211074131060
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةاشرفالحادق7211075117099
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةامينةالحادك721107648664
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةرشيدالحسيسن721107718274
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةمحمدالحمري7211078109210
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

721107910475
 الحميدي

االدريسي
اإلنجليزية اللغةسومية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةالحسانالحيان7211080176541
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
4

اإلنجليزية اللغةالحسينالحيان721108148714
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةطلحةالحيان7211082183433
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةالرحمان عبدألحيان721108391140
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةجمالالحيداوي7211084136231
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةهللا عبدالحيداوي721108566248
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةحسنالحيمر7211086114999
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةزهيرةالخازيري7211087130534
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةاملالخافق721108833860
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةحجيبةالخال7211089232625
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةحموالخديم7211090129417
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةحمزةالخصيمي721109120900
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةعبدالعاليالخفيري721109240254
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةعبداالالهالخليفي721109390076
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةنورالدينالدحاوي721109449502
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةرجاءالدرقاوي721109578503
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةمصطفىالدرقوي7211096173510
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةوهيبةالدعيبازي721109738534
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةالهامالدهري721109822302
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةالفتاح عبدالديماني7211099127533
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةنبيلالرابحي721110013904
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
5

اإلنجليزية اللغةنزهةالرابحي721110120634
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةاشرفالراجي721110265591
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةصباحالرامي7211103117823
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةخالدالرايس7211104231364
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةحوريةالرجراجي721110586388
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياحي7211106208388
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةعبدهللاالريش721110743399
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

الريمي721110867393
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةخولةالزاكي721110981960
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةرجاءالزبيري721111042459
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةأسماءالزنجلي721111124419
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةأيوبالزويلي721111280933
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةعبدالمولىالزياني721111398664
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةياسينالزيدوني721111441368
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةليلىالسايسي721111557935
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةايوبالستالوي7211116193710
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

Page 124/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةسهامالسخيري721111765580
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةوفاءالسرغني721111846366
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةمريمالسعدي7211119147996
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةإيناسالسعالوي7211120229883
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
6

اإلنجليزية اللغةفاطمةالزهراءالسعيدي7211121156051
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةشريفةالسفاج721112233013
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةكوثرالسالكة7211123111019
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةسليمةالسلماني7211124215408
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةالياسالسماللي7211125232805
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةصفاءالسيوطي721112630022
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةعمرالشافعي721112793020
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةرشيدالشاوي7211128124928
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةالعزيز عبدالشجيع7211129115401
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةاسماعيلالشرادي7211130163567
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةكنزةالشقيري721113196650
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةطارقالشكر7211132153095
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةالرحمان عبدالشكور721113340605
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةفتحي حنانالصالحي721113443593
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةسهامالصالحي721113583585
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةالعزيز عبدالصالحي7211136225630
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةالفتاح عبدالصالحي721113797043
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةحمزةالصبار7211138166108
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةزهيرةالصحراوي7211139107125
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةحسنالصديق7211140203392
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
7

اإلنجليزية اللغةمريمالصرصاري721114158112
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةسارةالصغير7211142140397
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةيونسالصوابني721114362071
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةزينبالضروي7211144180147
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةالدين جمالالطالبي7211145221442
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةربيعالطالبي721114640660
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةفراحالطاهري721114779091
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةأسامةالطايع7211148235921
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةوفاءالطغراء721114911931
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةعبدالوهابالطلحاوي7211150223297
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةزينبالطوراحي7211151175582
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةياسينالطوراني7211152171767
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةمنىالطوسي7211153223340
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةلطيفةالطويل7211154124405
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةرحابالعابد7211155124920
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةلبنىالعابدي7211156131735
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةإيمانالعالي7211157133387
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةالجيالليالعايب7211158147545
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةعزالدينالعبداالوي7211159111381
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8

اإلنجليزية اللغةعثمانالعبدي7211160120200
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةخليلالعجيلي7211161123264
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةمحمدالعرابي721116278831
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةحسناءالعريبي721116355226
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةهللا عبدالعزيري721116488265
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةالهامالعسال7211165109438
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةالعالي عبدالعسراوي721116684775
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةمباركالعسراوي7211167156308
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةعصامالعسري7211168173149
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةأيوبالعسولي721116917937
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةيونسالعشاري7211170172506
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةعمادالعطار721117129653
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةزكرياءالعلوة721117217224
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةأسماءالعلوي7211173221539
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةموسىالعماري721117439788
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةهشامالعماوي721117555659
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةخالدالعينوس7211176189331
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةأحمدالغازي721117767306
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةحكيمةالغازي721117816269
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةالرحمان عبدالغازي7211179179996
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةيونسالغازي7211180117998
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
9

اإلنجليزية اللغةبدرالغرش721118113102
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةعمرالغور7211182120470
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةعثمانالغيتي721118342958
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةناديةالفاتحي7211184126926
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةعبدالرزاقالفارسي721118513336
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةعائشةالفاروق721118688802
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةمروانالفاضل721118748980
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةكريمالفاطمي7211188162028
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةياسينالفائزي721118962211
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةزهرةالفراسي721119080106
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةعواطفالفرع721119176851
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةاشرفالفضالوي7211192165008
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةابتسامالفقيري721119313388
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةعزيزالقايدي721119483190
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةخولةالقدابي721119520957
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةإسماعيلالقرس7211196192236
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةليليالقمري721119755515
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةمينةالكابوس7211198233800
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةسارةالكراري721119966178
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

اإلنجليزية اللغةحسنالكواريد7211200209056
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
10

الكواريد721120150167
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةمنىالمجتهد7211202101795
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةالمصطفىالمحبوب7211203186097
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةايمانالمرابط721120428847
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةندىالمرابط721120515359
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةهللا عبدالمساوي721120629925
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةأسيةالمسعودي721120746117
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةعصماءالمشاوري7211208198346
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةالعرب إيمانالمصالحي7211209175114
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةمحمدالمصلح721121076437
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةاسماءالمصلوحي7211211181691
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةهجرالمصواب7211212193442
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةشكيبالمعاطلة721121326671
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةعادلالمعزوزي7211214212815
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةغيثةالمعلوي721121538547
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةرشيدةباهلل المغني7211216227691
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةحميدالمنتي7211217182236
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةمحمدالمنصوري721121841100
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةلحسنالمؤدن7211219168430
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةامالالموالت7211220103148
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
11

اإلنجليزية اللغةزكرياءالناجي721122121805
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةنبيلالناشط7211222100965
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةمريمالناصري7211223115828
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةهاجرالناصري721122414499
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةشيماءالنخيلة721122524051
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةفؤادالنويتي721122671846
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةبشرىالهاشمي721122718476
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةسارةالهاشمي721122823136
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةفيصلالهيمص7211229216731
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةفردوسالوالد7211230222339
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةالباتولالوالي7211231220329
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

الوجري721123270072
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةحمزةالوديع721123395964
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةسعيدالوراث7211234155465
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةفاطمةالوريكي7211235194114
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةعمرالونخاري721123659712
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةالكريم عبدأمرهون7211237131668
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةزينبامزوز7211238115268
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةنوالامزولي7211239177438
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةمليكةامزيل721124086405
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
12

اإلنجليزية اللغةلطيفةأمغار7211241103891
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةحسناءأمقيص721124235301
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةمحمدامالح7211243140874
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةهجرأملول7211244126344
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةمصطفىاموش7211245203557
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةياسميناميران721124679747
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةهجرأنزيم721124786488
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةمحمدانويري721124885372
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةحسناءأهدار721124926337
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةكريمةأهالل7211250164451
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةاسماعيلاهمان7211251125304
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةخديجةاوباعزيز721125266426
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةاحمداوتسوكة7211253145545
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةمصطفىاوزكر721125470610
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةفاطمةأوزيوا7211255217980
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةأميمةأوشديري721125669254
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةسميراوشيط7211257182124
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةباللأوالئك7211258144847
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةهشامابحير ايت721125992745
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةنسيمةاعريبة ايت721126012880
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
13

اإلنجليزية اللغةسكينةالحاج ايت721126197094
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةحنانالحاج أيت7211262161935
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةسميةالحاج أيت721126343063
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةمصطفىالصغير أيت7211264178860
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةخديجةالفقيه أيت721126580609
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةمحمدالمودن ايت7211266201457
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةسليمةامبارك أيت7211267212846
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةالغاليامغار ايت7211268179022
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةسناءأمغار أيت721126930417
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةمرواناومدجار ايت721127035893
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةالعزيز عبدباك ايت7211271142461
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةزهيرميلود بن ايت721127214763
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةحسنتلحاجت ايت7211273101905
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةالحسننتودة حما ايت7211274220688
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةمروانرئيس ايت7211275199545
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةمحمدسعيد آيت7211276110753
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةجمالشكر ايت721127794921
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةسكينةالنبي عبد ايت7211278223880
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةاللطيف عبدعلي ايت7211279167743
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةالعالي عبدعلي أيت721128056471
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
14

اإلنجليزية اللغةهللا عبدكاغو ايت7211281109104
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةسعيدلحسن ايت7211282158026
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةمريماعلي لحسن ايت721128339910
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةعبدالعزيزمبارك ايت7211284148098
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةلحسنناصر ايت7211285206381
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةجميلةواعاللوش ايت7211286182732
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةأيوبلحسن ايد7211287156964
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةمصطفىعلي ايطو7211288144077
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةيديرعلي ايطو7211289161579
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةأيوبباجة721129016334
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةمصطفىباعمران7211291163557
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةخدوجباكزي7211292136064
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةرجاءباكفا7211293195288
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةنجيبباكي721129480908
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةعبدالهاديبالماية7211295146098
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةأسماءبالنور7211296121984
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةزهرةبحدوش721129774719
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةدينابحري7211298141359
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةخديجةبخاش721129931503
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةمليكةبردوا7211300118547
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
15

اإلنجليزية اللغةفاطمةبرزيز7211301184354
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
16

اإلنجليزية اللغةبوبكربروض721130210498
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
16

اإلنجليزية اللغةايمانبساط721130360099
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
16
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةجوادبسبيس721130499030
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
16

اإلنجليزية اللغةمريمبستاني7211305158212
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
16

اإلنجليزية اللغةعبدالعاليبشار721130642181
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
16

اإلنجليزية اللغةسناءبغنجة721130791626
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
16

اإلنجليزية اللغةرقيةبقاس721130850405
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
16

اإلنجليزية اللغةفاطمةبك721130967891
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
16

بكار7211310202932
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
16

اإلنجليزية اللغةمينةبكار7211311219868
الثانوية التأهيلية حسان بن 

(باب اغمات مراكش)ثابث 
16

اإلنجليزية اللغةيوسفبكسان7211312124805
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةعبدالحميدباللو721131339249
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةأمينبالليت7211314112713
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةلطيفةبلبكري7211315156413
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةفاطمةبلعجاج7211316162312
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةأسامةبلعياشي7211317116937
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةحمزةبلفاسي721131814790
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةهشامبلفاسي7211319177223
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

بلقاضي721132038508
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةخديجةبلمسحوق721132165030
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةسكينةبلهاشمي7211322156383
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةطهبلهاشمي721132326315
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةاسماءبلوريدي721132440536
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةهبةاشو بن721132572743
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةرجاءاعمر بن7211326139389
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةسعيدالشيخ بن721132793582
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةامالالغازي بن7211328124633
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةبشرىبا بن7211329173039
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةمريمحمو بن721133042228
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةالكريم عبدحيسون بن7211331158193
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
1

اإلنجليزية اللغةكريمةحيسون بن721133280103
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةشيماءخليد بن721133350793
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةخديجةسعدة بن721133418838
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةحسنسليمان بن721133569424
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةالحسنشيخ بن7211336171475
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةهجرصالح بن7211337116225
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةوليدعبو بن721133813457
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةحسنعبوا بن7211339127989
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةالوهاب عبدبنان721134077731
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةعبدالجليلبناني7211341119027
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةفاطمةبنحسي721134231923
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةالسميع عبدبنحميدو721134378492
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةإيمانبنداود721134410514
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةياسينبندهيبة721134512991
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةمروةبنرزوق7211346172912
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةبهيةبنسلم7211347148367
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةنسرينبنشلخة7211348103519
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةسناءبنعظيم7211349173655
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةيوسفبنوار7211350110533
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةزينببنوزة721135198856
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
2

اإلنجليزية اللغةدنيابهطاط7211352211074
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةأيوببوالزيت7211353194506
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةحسناءبوالشيخ7211354142468
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةالعزيز عبدبوتجكات721135595464
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةاحمدبوتخسين7211356135173
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةسعيدةبوتلكاست7211357182713
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةعثمانبوتموديت7211358206396
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةايوببوحسون721135966095
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

بوخريص7211360174622
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةوهيبةبوخنيفرة7211361190444
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةاسماعيلبودالعة7211362230626
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةياسينبودويل7211363171547
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةاللطيف عبدبودية7211364226723
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةمحمدبوراس7211365194664
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةمريمبولاير721136698994
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

بوريم721136750549
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةخولةبوساكي7211368212349
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةليلىبوشينة7211369211050
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةزينببوطالب721137070444
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةلبنىبوطيب7211371101316
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
3

اإلنجليزية اللغةايوببوعبيد7211372154517
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةنجيمبوعدول721137332042
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةرشيدبوعالل7211374193441
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةاحمدبوعلي721137595988
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةبهيجةبوغزال7211376109194
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةناديةبوفرة721137749757
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةيوسفبوكركور7211378138505
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةعبدالصمدبوكرين7211379178939
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةسهامبوكال7211380210916
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةالياسبولعبار7211381154533
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةمباركبونحلس7211382176778
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةاحمادبوهيا721138342714
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةوردةبوي721138435291
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةعليبويباون7211385156312
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةمريمبويحياوي7211386189676
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةسميربويسكران721138750238
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةشاديةبيرامة721138831256
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةخديجةبيروس7211389216471
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةسميةبيسك721139023322
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4

اإلنجليزية اللغةمينةبيشيشي721139119576
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةالسعديةبيكانمين7211392157480
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةهبةبيني721139350675
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةنورالدينبيوض7211394174385
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةسارةتداوت7211395227626
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةسعيدتمادلة721139619635
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةخليلتوفكة7211397106167
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةيوسفجامو7211398138343
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةإلهامجبران721139946036
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةسهامجبران721140034102
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةرشيدةجرميم7211401164615
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةحنانجريد7211402190363
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةخالدجغنين721140373559
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةحسناءجكين721140418447
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةخليلجمال7211405239566
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

جويهري721140612089
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةيوسفحاتمي7211407121179
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةحنانحافظ7211408125808
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةإكرامحجاج721140998848
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةخديجةحجمي721141071404
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةناديةحراكي721141115372
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
5

اإلنجليزية اللغةعثمانحرواش721141232759
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةايمانحضري7211413201399
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةعادلحمدان7211414185716
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةاسماعيلحمور721141527821
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةكريمةحموشي7211416115784
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةاميمةحميم721141728203
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةسكينةحيجازي721141847757
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةفاطمةخالدي7211419116708
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةالحسنخدة721142037020
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةعزيزخلوق7211421201224
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةسلمىخنيبي721142236578
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةمينةخويا7211423230821
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةهاجردادا7211424152081
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةالمهديدحومي721142515674
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةمحمددريك7211426135448
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

دريوش7211427143552
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةيوسفديب7211428207590
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةحكيمدينار7211429175923
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةاسماءربيع721143018077
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةاحمدرزيقي7211431172226
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
6

اإلنجليزية اللغةالمداني بنرشيد721143216830
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةشاديةرضوان721143339416
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةعمررضوان7211434144097
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةمريمرفيق721143552246
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةالحسينركيع7211436167033
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةالكريم عبدزاكي7211437180609
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةليلىزاهم721143869746
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةأيوبزرهاوي7211439198350
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةحمزةزروال7211440144024
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةغيثةزروال721144114487
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةالحسينزهيد721144265115
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةرضوانزهير7211443118961
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةرضوانزهير7211444133931
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

زهيري7211445189216
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةسعادزوهير7211446144728
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةابراهيمساتي7211447176962
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةمحمدسبيك721144893241
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةيسراسعود7211449206092
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةعزيزسعيدي721145048055
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةمريمسفيان721145160861
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
7

اإلنجليزية اللغةمهديسالمي721145220737
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةأنسسلمان721145397018
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةسوميةسليم7211454141111
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةعبدهللاسموم7211455113367
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةجليلةسناوي7211456205587
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةسلمىسهيلي721145795047
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

سورني721145825571
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةعبدالرزاقشاكر721145967150
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةلطيفةشاكر721146032510
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةمنيرشامي721146123637
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةيوسفشجري721146255280
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

721146324346
 شرادي

بودشيش
اإلنجليزية اللغةخالد

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةكوثرشعيج721146457325
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةاحمدشفنجي7211465214344
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةالياسشفي721146646032
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةلبنىشكري7211467189826
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةعبداإللهالدين شمس721146848956
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةأسماءشنتوفي7211469197121
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةيوسفشنفرة7211470218974
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةحوريةشوهب7211471203807
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
8

اإلنجليزية اللغةسكينةشويخان7211472140033
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةالمهديصابر7211473101802
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةطارقصبار7211474148907
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةخديجةصبور7211475156243
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةجوادصديقي7211476177829
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةإلهامصرصاري7211477110673
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

صعصاع721147864904
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةنورالدينصفريتي7211479136206
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةمريمصنيبة721148042687
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةياسينطلوع7211481100298
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةزينبطماس7211482123606
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

عابيدي721148365193
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةهناءعامري7211484221640
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةالمنديليالحق عبد721148592995
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةسميرةالمولى عبد721148672906
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةاألبيالواحد عبد721148718285
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةهاجرالوارث عبد7211488174408
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةوفاءعبدان7211489170701
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةحامدعبدربي7211490103511
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةهدىعبيد7211491104967
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
9

اإلنجليزية اللغةعبدالعاطيعتيق7211492214224
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةزينبعدناوي7211493136943
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةرشيدعدية7211494186266
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةعبدالعزيزعراك7211495195727
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةسفيانعرفوني7211496184645
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةلحسنعشاق7211497198185
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةايمانعشية721149827363
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

عاللي7211499196314
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةزينبعالوي721150064442
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

عالوي7211501193940
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةاسماعيلعلوش7211502146001
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةجاللعمور721150331114
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةالهامعنتر7211504136921
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةفاطمةعيشي721150536400
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةرانياغافل721150694873
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةايمانغسات7211507113637
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةفاطمةغين7211508192171
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةخولةفاطر721150966461
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةاكرامفجراوي7211510139150
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةأيوبفرتات721151134592
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
10

اإلنجليزية اللغةفدوىفردو721151282115
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةسعيدفرقان7211513179510
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةناديةفضلوهللا7211514155825
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

فالت721151573787
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةامالفوزي721151680559
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةنوالقرطبي7211517194523
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةهندقري721151873166
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةالرحيم عبدقريشي721151916003
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةسعادقشحان721152061156
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةمحمدقلمون721152179988
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةخالدقليدي721152274083
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةاسماعيلكجي721152350773
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةاكرامكران721152419627
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةإلهامكرتري721152567594
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةوفاءكروطا721152699406
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةالغفور عبدكروم7211527195488
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةأميمةكرومي7211528193248
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

كريشاة721152960494
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةحمزةكستيح7211530200815
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةفاتحةكشطوط7211531204465
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
11

اإلنجليزية اللغةمينةككاس7211532188964
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةحنانكليم721153343190
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةخالدكمال7211534193669
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةفدوىكمال721153545131
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةزكرياءكندود7211536110122
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةبدركنيون721153794116
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةهشامكوبرايم721153839685
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةرضوانكوط721153957381
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةرزيقةلبريغلي721154010298
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةروقيةلدغم721154174714
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةاشرفلشهب7211542152134
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةكريمةلشهب721154374177
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةجوادلطفي721154489262
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةأيوبلعرج7211545134911
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةرجاءلعزيز721154680261
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةنجاةلفروات721154713715
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةحنانلفروكي7211548152011
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةالحسنلفنيش7211549219161
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةهجرلقتيب7211550181952
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةخولةلقليعي721155132927
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
12

اإلنجليزية اللغةحليمةلكريش721155265668
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةهجرلكريمة7211553183955
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةيوسفلكسون721155495237
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةزينبلكعيبة721155541941
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

لمادي721155678469
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةزكيةلمديني721155749268
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةسميةلمريس721155869802
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةربيعةلمريض721155943962
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةمصطفىلمسكي721156061470
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةلحبيبلميل7211561140327
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةناديةلهضوضي721156288978
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةزهرةلوريدي721156311809
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةالمنعم عبدليقاوي7211564114878
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةمحمدماهني7211565220793
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةخديجةمتوكل721156657371
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةايوبمجاهد721156720612
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةمحمدمحادي721156879118
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةأسماءمحفوظ7211569104240
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةالشطيبيالعربي محمد721157040015
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةوفاءمرشد7211571217697
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
13

اإلنجليزية اللغةفردوسمسامح7211572232224
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةمونيةمستعد721157354562
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةميلودمسناوي721157452494
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةالكريم عبدمصاك7211575183880
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةحسناءمصباح7211576104117
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةأمين محمدمصدق721157750909
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةإيمانمطيع721157813693
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةمنصورمعتصم7211579195830
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةهندمعروفي721158015442
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

مغني721158126457
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةبشرىمكوار7211582194545
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةسلوىمكوار721158385845
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةعبدهللاملكان721158457006
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةسعيدمنار7211585224183
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةعمرمنير7211586215379
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةابتساممهدام721158752513
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةمحمدمهمري7211588175382
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةايوبموح721158958735
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةنعيمةميسور7211590210888
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةيوسفناجم7211591223387
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
14

اإلنجليزية اللغةأيمن محمدناصيري7211592140499
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةعادلنامير721159313301
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةتوريةسعيد نايت7211594231388
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةالزهرةهللا نرجي7211595195517
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

نشيط721159661703
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةهشامنيتروي721159739717
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةأميمةهاني721159883360
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةهللا عبدهراد7211599185427
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةشرافهركال7211600211433
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلنجليزية اللغةشيماءهليل7211601171995
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةاسماعيلوالطالب721160237062
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

واهرور721160374518
 فاطمة

الزهراء
اإلنجليزية اللغة

الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةاناسوحاس7211604108096
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةسناءوحاس721160592319
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةعائشةوحدو7211606179096
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةوصالودود721160770976
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةخديجةوسكسو7211608101581
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةحنانوشريح7211609240028
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةهندونيس7211610151982
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15

اإلنجليزية اللغةبومديانيونس7211611224354
الثانوية التأهيلية محمد الخامس 

(باب اغمات مراكش)
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتلحسناباحمو7201001164356
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتخديجةاباسو720100237217
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتمحمداباسو720100319651
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياترشيداباعلي7201004238435
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتعصامأبجاو7201005106161
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتلحسنابراهيمي7201006110265
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتحمزةابرجي7201007120269
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتفاطمةابلقاسم7201008101306
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتالعربيالخياط ابن720100956375
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتالحسينالركيبي ابن720101017648
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتليلىابها7201011211510
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتهشامابهادة720101244158
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتخالدالصغرى أبو720101389697
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتحكيمةاليتيم أبو7201014111804
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتمصطفىابودرار720101549142
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتفتيحةأبوفريد720101616608
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتسناءاتوشكي7201017118485
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتعزيزاجديك720101826916
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتالعالي عبداجمور720101930710
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتالجليل عبداجويدي7201020161472
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
1

االجتماعياتأحمدأحرشان7201021197557
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتزكرياءاحزمة7201022229451
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتدنياأحملي720102333125
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتالحسناحمو720102448224
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتخديجةاحميمد720102560213
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتجمالاخراز720102637090
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتكوثرأخراز7201027109756
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتلعزيزةاخريبش720102852646
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتيوسفأخشاش7201029231496
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتزهيراخليفي720103081885
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتحمزةاخنيوش7201031210395
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتمونىاخويلي7201032189316
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتالحسينالحسن اد7201033126255
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتفاضمةالعبار اد720103499313
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتسكينةمسعود اد7201035162885
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتمحمديوسف اد7201036179154
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتزينبادبال7201037199036
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتخدوجادحمان720103852389
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتمحمدادخيس7201039175751
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتهشامادريويش720104050583
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
2

االجتماعياتيوسفادعدوب720104158241
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتإسماعيلأدغو7201042163373
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتحنانارديمن7201043136432
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتايوباروين720104497765
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

ازريح720104582771
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتفدوىازهر7201046216347
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتسفياناسبولي7201047111049
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتابراهيماسريبت720104862118
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتمحمداسك7201049124930
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتبالاسماعيل7201050187790
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

اسميهر720105110249
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتعبداللطيفاشركي720105276509
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتهشاماشفيرى7201053229809
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياترحمةاشكون7201054124034
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتفوزيةاشوان7201055133974
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمصطفىاصباحي720105638907
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتالمهديأصوي720105767809
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتنبيلاطلس7201058147240
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتسفياناعراب7201059111718
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتنسيمةاعراب7201060108524
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
3

االجتماعياتياسيناعظيم720106197594
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتفريداعال7201062223094
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتصفاءاعليل720106336290
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياترضواناعمرى7201064162772
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتالحسيناغبالو7201065220351
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتحسناءإغرز720106697739
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمليكةاغيالسن720106780707
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتخالدافخار7201068200700
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتحمزةاقديم720106932654
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتمحمدأقسقوس7201070166614
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتنعيمةأكرام720107111924
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتجوادأكرندي7201072175941
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتجامعأكشار720107310142
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتحناناكضيض7201074112200
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتيوسفإكعى720107522068
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتالواحد عبداكناض720107699278
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتمصطفىأكناو7201077229836
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياترشيداكيا720107872690
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتالحسيناكياهو7201079168709
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتالمهدياالبيض720108010757
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
4

االجتماعياتمحمداالبيض7201081172632
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتجمالاالزهري720108262450
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتالحسيناألزهري720108365298
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتداوداألزهري720108445816
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتالجبار عبداإلمام7201085207476
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتعلياالمان7201086102630
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتحمزةالباز7201087115549
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتعبدالرحيمالبحيري7201088103629
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتامينةالبداني720108955512
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتابراهيمالبردوني7201090160899
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتحفيظالبرطيزة720109146661
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياترجاءالبريجاني720109269019
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتالحسنالبريم7201093140297
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتهشامالبريم7201094162358
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتالعاطي عبدالبصل7201095163395
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتمصطفىالبصمي7201096193791
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتسناءالبعمراني7201097142154
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتأيوبالبغدادي7201098167200
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتعائشةالبغدادي7201099178091
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياترشيدةالبكري7201100142800
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
5

االجتماعياتزهيرةالبهات720110169454
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياترشيدةالبوخاري720110226474
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتيوسفالبوستاوي7201103223912
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتياسينالتائب7201104197585
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتسناءالتبات7201105168290
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتالدين صالحالتباعي7201106224024
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتالكبير عبدالتجاني7201107109084
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتعبدالهاديالتزكيني7201108107843
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتاحمدالتغزاوي720110966276
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتربيعةالتغزاوي7201110142298
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتعبدالرحيمالتومي720111157670
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتحسناءالتويكي7201112111240
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتجميلةالجابري7201113100388
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتمرادالجريدي7201114123430
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتالمهديالجمدوني7201115158982
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياترشيدالحاجي7201116101995
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتايوبالحاح720111753616
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتزهيرةالحاح720111890810
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتابراهيمالحازمي720111989213
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتكوثرالحبادي7201120201984
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
6

االجتماعياتنورالدينالحباش7201121183718
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

Page 180/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمحمدالحجوي7201122115380
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتمان إالحراث7201123129517
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتعمرالحريتي720112458003
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتالتوفيقالحسناوي7201125138831
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتربابالحسناوي720112665360
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتقابلالحسين7201127112579
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتمحمدالحسيوي7201128190621
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتمحمدالحطاب7201129142256
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتميلودالحمام720113065756
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتوفاءالحماني720113184605
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتناديةالحمراوي7201132136635
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمحمدالحمزاوي720113386159
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتمحمدالحميدي7201134149191
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتحسنالحناني7201135222487
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتاسماعيلالحنجري720113695807
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتنعيمةالحوزي720113749116
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتعثمانالحيان7201138213566
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتمصطفىالحيان7201139116627
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتزهرةالحيبول7201140185180
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
7

االجتماعياتسعيدالخديم720114189240
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتالكوشيةالخديمي7201142120196
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتزهيرالخرشي7201143156615
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالحسينالخلصي7201144226579
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتمحمدالخيضر7201145119059
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتنوالالداودي7201146133905
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتيوسفالدحماني720114759020
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتحميدالدريوش7201148162771
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتمنيرالدريوش7201149163023
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتالمهديالدكايكي720115076862
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتمحسنالدهيش720115182585
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتاحمدالدويب7201152190117
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتفريدالراشدي720115398894
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتإسماعيلالراشيدي7201154161761
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالزهرة فاطمةالراشيدي7201155191983
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتيونسالرامي7201156102956
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتعبدهللاالرباسي7201157224936
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتغزالنالرباطي7201158177628
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتمصطفىالربيب7201159163520
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتسعادالرحموني7201160148614
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
8

االجتماعياتسميةالرزاقي720116133113
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتمحمدالرشيدي7201162155773
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتأيوبالرضناوي7201163157577
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتيوسفالرقبة720116410308
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتالعزيز عبدالرقيق720116512720
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتفيروزالركابية7201166126482
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتمصطفىالروتي7201167165746
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتنورالدينالرويش7201168230740
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتسميرالزاهر720116940406
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتمولودالزاوي7201170234028
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتخالدالزاويت7201171144658
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتسكينةالزروال7201172148841
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتحسنالزروالي7201173184169
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتاللطيف عبدالزعيم7201174144618
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتمباركالزفراري7201175117468
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتغزالنالزلزولي7201176194737
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمحمدالزلماطي720117730712
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

الزوين720117860943
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياترضاالزياني720117990232
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتزكرياءالزيتوني7201180163710
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
9

االجتماعياتمريمالزيتوني7201181147101
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتحسنالزيري7201182133772
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتالجليل عبدالزين720118373029
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتناديةالسابق720118455669
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتالحسينالسايح720118572129
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتسعيدالسايح7201186159303
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتمحمدالسبع720118727887
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتاللطيف عبدالسبيتي720118892482
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

السحالوي7201189120609
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتابراهيمالسكوري720119030162
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتحكيمةالسكوري720119175632
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتمحسنالسكياطي7201192122842
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتجمالالسليماني720119317194
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتخديجةالسماللي7201194175262
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتسوميةالسماللي7201195181434
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتيوسفالسموني720119634627
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتحمزةالسناح7201197199358
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتفاطمةالسوسي7201198217157
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمحمدالشامي7201199204152
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتاسماعيلالشاهر720120095170
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
10

االجتماعياتعاللالشاوي720120176275
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتناصرالشجيع7201202113542
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتسفيان محمدالشحيح720120374216
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتطارقالشراضي7201204132715
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتسميةالشريف7201205165667
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتعمادالشطيبي720120693620
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتهشامالشالغمي7201207199726
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتجمالالشويخ720120843922
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتالحكيم عبدالصابونجي7201209123072
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتهشامالصابي7201210171398
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتموناالصبار7201211199179
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتياسينالصبار7201212112358
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتحمزةالصحراوي7201213146631
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتيوسفالصحري720121492918
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتالرحيم عبدالصدقاوي7201215187623
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتفؤادالصديق720121639635
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتلمياءالصغري7201217180848
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتهللا عبدالصوفي7201218111070
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتكبيرةالصويري7201219185527
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11

االجتماعياتصليحةالضاوي7201220210015
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالرزاق عبدالطاهري7201221189313
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

الطغرائي7201222100113
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتعثمانالطوسي720122329317
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتامالالطويل7201224180702
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتحوريةالطويلع720122575909
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتالصادق عبدالطيبي7201226111576
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتزكرياالعازيز7201227197255
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتكمالالعباسي7201228217292
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتيسن محمدالعباسي7201229216697
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتمريمالعباسي7201230184483
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتأحمدالعثماني7201231178167
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتحنانالعداسي7201232147255
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتالوهاب عبدالعدناني7201233147621
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتمحمدالعراسي7201234148635
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتسميحةالعروسي7201235154018
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتالرحمان عبدالعروفي7201236185982
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتليلىالعروم7201237190739
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتبوجمعالعريبي720123825981
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتمحمدالعسري7201239192149
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتكريمةالعسكري720124079859
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
12

االجتماعياتسناءالعسولي720124192142
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتكوثرالعسولي7201242148006
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتامالالعطاري7201243109507
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتسميةالعطاري720124462964
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتعمرالعكري7201245193226
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتيوسفالعاللي7201246102858
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتسعيدالعالوي720124791387
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتمنيرالعالوي7201248145024
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتأمالالعلوي7201249215267
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتالرزاق عبدالعلوي720125059715
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

العلوي7201251162773
 موالي

الصديق
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتيوسفالعلوي720125260942
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتأسماءالعماري720125389023
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتأحمدالعمراني7201254230326
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتهللا عبدالعمراني7201255186857
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتعبدالكريمالعمراني720125699300
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

720125770206
 العمراني

االدريسي
االجتماعياتعبدالعلي

الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتخديجةالعنتوم7201258223527
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتمحمدالعوادي720125923870
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتأمالالعيادي7201260130310
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
13

االجتماعياتابتسامالعيمش7201261194955
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتمريمالعيمش7201262211203
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتصالحالغازي7201263153566
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتالمهديالغالمي720126455703
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالحسنالغرافي720126530163
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتنورالدينالغرايرية7201266219518
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتمحسنالغزايل7201267192297
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياترابحةالغلوات7201268151132
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتخالدالفارس720126928494
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتصفيةالفارسي720127069192
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتزينبالفاضيلي720127193537
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتالهامالفجري7201272105001
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتزكرياءالفرخ720127318517
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتالمهدي ياسرالفريخي7201274103127
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتادريسالفطواكي7201275157251
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمحمدالفقير7201276157895
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتسميرةالفول7201277227583
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتالملك عبدالعمري الفياللي7201278141076
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتعلي محمدالقاديري7201279138170
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتمصطفىالقاضي720128029331
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
14

االجتماعياتسالمالقايدي720128187778
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتياسينالقبلي7201282171012
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتسناءالقبيط7201283169296
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتوفاءالقاللي720128494454
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتيوسفالقوقدي7201285177747
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتعزيزالكرطي7201286185930
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتحسناءالكصوعي7201287153655
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتمنصفالكعاري7201288227593
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتيوسف مواليالكعبة720128945448
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

720129079497
الكــعـــــــــــــــو

ش

 خـــد

يــــجـــــة
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتحمزةالكوشكي720129131980
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتاسماعيلالكويط7201292135641
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتعزيزالكيحل7201293157620
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتمريماللويزي720129498344
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتفاطمةالمالكي720129552740
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

المالكي720129688616
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتياسينالمالكي7201297150055
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتاسماعيلالمجدوب720129855112
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتعبدهللاالمجدي7201299163144
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتزينبالمحجوبي7201300205467
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
15

االجتماعياتحسنالمحمدي7201301174923
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتالحكيم عبدالمخزومي720130297331
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياترشيدةالمخلوفي720130372424
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتنجاةالمذكوري7201304203849
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتسعيدالمرتقي720130586278
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتحنانالمرشد7201306108507
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتلطيفةالمزروع7201307187799
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتالجبار عبدالمسناوي7201308167336
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتسناءالمصباحي7201309120647
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتمحمدالمعزي7201310153565
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتسعيدالمعطاوي7201311121005
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتاسماعيلالمعلوم7201312189031
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتأسماءالمعموري720131371036
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياترشيدالمعيشي720131418904
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتالوهاب عبدالمغواري7201315108097
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتالصمد عبدالمقري7201316118317
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتسكينةالمالقي720131784377
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتالجليل عبدالمنتصيب720131810072
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتلحسنالمنديلي720131929274
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتاكرامالمنصور720132018305
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
16

االجتماعياتالغني عبدالمنصوري7201321176340
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتسعيدةالمنور7201322223390
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتنعيمةالمهور720132361527
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتنجاةالموس7201324122000
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتيوسفالموسني7201325164336
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتإدريسالميلودي7201326181998
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتأمينالناجمي7201327219757
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتالواحد عبدالناجي720132855713
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتأمين محمدالناجي7201329103061
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتالحق عبدالناصري7201330205247
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتلطيفةالناصري7201331104476
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتالحسينالناكيل7201332181812
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتمريمالنجاري7201333196078
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتسناءالنعيم7201334121282
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتهشامالنعيم7201335109989
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتمحمدالنعيمي7201336202004
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتحنانالنكاع720133768909
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتالعزيز عبدالنكر7201338152318
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتعمرالنكر720133942922
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتعبدالرزاقالهاروش720134023395
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
17

االجتماعياتزينبالهداوي7201341181510
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتيوسفالهكيوي720134269157
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياترشيدةالهاللي720134375261
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياتسفيانالهاللي720134437370
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

الهاللي720134542678
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياترشيدالهمام7201346217363
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياتاللطيف عبدالهمومي7201347158692
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياترشيدةالهند720134875141
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياتالعربيالهواري720134965152
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياتمحمدالهواري720135023815
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياتنسرينالهيسوف720135133621
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياتحبيبةالوادي720135227351
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتخذيجةالوافي720135388558
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياتغيثةالوافي720135488548
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياتابراهيمالوالي720135595668
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياتمحمدالوردى720135684554
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياتعبدالرزاقالوردي7201357147300
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياتمحمدالوزاني7201358109037
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياترشيدالواللي720135975857
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياتعبدالكبيراليزامي7201360167224
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
18

االجتماعياتعزالديناليعقوبي720136190235
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتخالفاليوبي7201362133922
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتماريةامجوض720136352820
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتحمزةامحليل7201364225747
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتسعيدامخزو720136527212
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتالمصطفىامز720136630434
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتإسماعيلأمزايل720136752477
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتعبداللطيفامزوار720136891562
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتخديجةأمزيل720136982364
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتعلدالرحمانامسلوات7201370117065
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتالسالم عبدأمهو720137126375
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتالرحيم عبداموندي7201372216928
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتمليكةاندجار720137351819
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتاإلله عبدانفلوس720137461919
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالمهديأهروش7201375110814
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتعزيزاهرى7201376237842
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتفدوىأوجاع720137787946
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتعيسىاوراغ720137812777
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتعبداللطيفأوسحاق720137923413
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتحمزةأوشاحي7201380151904
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
19

االجتماعياتفدوىأوطلحة720138174602
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتالعربياوعدي7201382206338
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتأمينأوعمر7201383118263
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتهللا عبداوعيسى7201384201670
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتحفيظةعتو اوالد7201385184792
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتزهرةاومزان720138630045
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتنعيمةاومهدي720138752469
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتحنانأوناس720138851420
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتالحسينأوهمو720138965486
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتامينةاوهي7201390213682
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتخالدابراهيم أيت7201391113959
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتالحسينعلي احماد أيت7201392184257
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتعبداإللهالبيد أيت720139373222
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتلحسنالحاج ايت7201394115554
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتالحكيم عبدلمين الحاج أيت7201395103300
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتمحمدالزاويت ايت7201396182303
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياترشيدةالطالب ايت7201397181493
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتإسماعيلالعامل أيت7201398164471
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتعبدالصادقالعباس أيت720139911483
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتالعزيز عبدالعرابي ايت7201400210892
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
20

االجتماعياتالعزيز عبدالعسري أيت7201401153280
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتاإلله عبدالعياشي أيت7201402229726
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتمحمدالغنمي ايت720140390584
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتغزالنالقاضي ايت720140434769
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتداللالقائد ايت7201405170000
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتاللطيف عبدامبارك ايت7201406202883
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتمحمدامحيد ايت7201407149021
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

Page 206/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتحسنايشو ايت7201408161058
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتمحمدايشو ايت720140931661
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتالعزيز عبدبلحاج ايت720141099015
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتياسينلمين بن ايت7201411139324
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتعبدالخالقبناصر ايت7201412210026
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتخالدبهي ايت7201413169768
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتفؤادبوهادي ايت7201414231576
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتالحسينحساين أيت7201415123655
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتياسينحسو أيت720141680690
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتالرحيم عبدحمادي آيت7201417177102
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتمحمدحمو ايت720141896073
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتيونسحمو ايت720141917258
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتالغني عبدخاسعيد أيت7201420119300
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
21

االجتماعياتخديجةخوش ايت720142196035
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتياسيندحو ايت720142267459
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتنهيلةسالم ايت720142350279
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتحسنسعيد ايت7201424106576
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياترشيدسعيد ايت7201425224884
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتنعيمةعلي سيدي ايت720142648005
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتيوسفصالح أيت7201427179153
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتاإلله عبدالمومن عبد ايت720142816860
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتعزالدينعثمان أيت720142962564
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتجمالعال ايت7201430223234
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتلحسنعال ايت7201431143910
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتعبدالكريمعلي أيت720143243843
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتمورادغانم ايت7201433128242
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتعصامكروم ايت7201434107819
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتمحمدكوجان ايت720143558314
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتالغني عبدلحسن ايت7201436160636
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتنجاةلحيان ايت7201437240423
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتسعيدمبارك ايت720143817883
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتفاطمةمحند ايت7201439202476
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22

االجتماعياتنعمةمحند ايت7201440134565
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
22
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالحسينمرعدان ايت7201441102044
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتحمزةسى مو ايت7201442205647
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياترشيدةوزوض آيت7201443101762
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتنورالدينوشن أيت720144492433
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتعبدهللاإيرفان7201445178840
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتمحمدبابانيما7201446170154
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتمحمدباتا720144769996
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتالرحيم عبدباحمو7201448236512
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتطارقباحمي7201449164013
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتسميةباحيا7201450168511
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتاللطيف عبدباري720145126417
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتحسنباسعيد7201452142582
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتعبدهللاباعقيل720145317491
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتالحكيم عبدباعال720145443046
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتخالدبالعاربية7201455178240
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتإبراهيمباوتول7201456117993
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتسهامبتعويدات720145764877
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتزينببدرداقن720145847897
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتمحمدبراد7201459104588
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياترشيدبرباش720146012599
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياترباببرخوص7201461173514
الثانوية التأهيلية سيدي 

(الحي الحسني)عبدالرحمان 
23

االجتماعياتعبدالواحدبرز7201462183264
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

برطال7201463105257
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتأحمدبركة720146410729
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتثوريةبرواكي720146559626
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتنجاةبرير7201466133746
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتيوسفبسام7201467236093
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتزكرياءبشري7201468142375
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتالكبير عبدبضاض720146983579
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتمرادبعدي7201470102636
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتاسماعيلبعطيك7201471165074
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتالواحد عبدبقادير720147218449
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتلحسنبقادير720147374818
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتسناءبلبزار7201474152610
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتجوادبلحجام720147573132
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتالعربيبلحداد720147683666
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتمحمدبلخزين7201477158743
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتغفرانبلعسل720147893754
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتأيوببلفقيه7201479183050
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتمحمدبلقاضي720148023127
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياتعثمانبلقايدي7201481202890
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
1

االجتماعياترشيدبلهرام720148288098
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

بلوريدي720148340436
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتعالي محمدابريكة بن720148414947
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتحوريةالربيب بن720148525256
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتياسينالسابق بن7201486227209
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتلحسنالشيخ بن7201487179958
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتأحمدالهاشمي بن7201488151644
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتاسماعيلحمية بن7201489180881
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتالهادي عبدرحو بن720149033509
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتجليلةطالب بن7201491214142
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتمونىعبوا بن7201492183954
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتيونسقادير بن720149349747
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

كروم بن720149445377
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتحليمةمحمود بن7201495201291
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالمهديوعى بن7201496146503
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتعبدالمالكبناجمة7201497225070
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتاسماءبناني720149887137
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتمحمدبنخيرة7201499118535
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتمريمبندحان720150080831
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتعبدالناصربنطالب7201501124353
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
2

االجتماعياتمريمبنعبادة7201502214127
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتعبدالجليلبنعلوان7201503114432
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتمنعمبنعيس720150447556
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتموسىبنغازي720150593006
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتعزيزبنكرارة720150667867
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتفيصلبنلعشير7201507211371
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتالرحيم عبدبنهنا7201508217456
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتعبدالغنيبهلول7201509205252
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتمنىبوابرين720151085616
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتهشامبواركيعة720151180446
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتلطيفةبوالروين7201512142832
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتخالدبوالعسري720151344794
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتمحمدبوالنيت7201514212407
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياترضىبوالوردي7201515144599
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتمحمدبوبريك7201516125067
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتسميرةبوبالل720151786513
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتيوسفبوتزرزيت7201518153232
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتفاطمةبوجعفر720151925521
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتخدوجبوجي720152061208
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتيوسفبوحريرة720152144628
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
3

االجتماعياتالعربيبوحسن720152243238
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتامينةبوحليم720152397051
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتعبدالكبيربوحمدان720152426820
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتالحسنبودالعة720152561742
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتالحسنبوراغ7201526217979
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتاسماعيلبوركبة7201527184333
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتفاضمةبوركيك720152873719
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتحوريةبوريشة720152949382
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتعبدهللابوزدو7201530200348
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتحسنبوزمان7201531183857
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتحنانبوزيان720153265540
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتسكينةبوزيان7201533134667
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتالمهديبوزيدي7201534212058
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

بوزيدي720153586223
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتالكريم عبدبوسروال7201536148166
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتكمالبوسكور720153730142
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياترضىبوشيف720153815239
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتصباحبوصبع7201539160625
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتغزالنبوطلحة720154087571
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتميلودبوطهير720154137622
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
4

االجتماعياتالرزاق عبدبوعثمان7201542173156
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياتمحمدبوعجول720154373065
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياتفاطمةبوعد720154433640
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياتمعاذبوعدين720154519059
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياتحسناءبوعاللة7201546107227
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

بوعاللة720154790721
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياتلحسنبوفكر720154837418
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياترشيدبوكيل720154923046
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياتاسماءبوكيلو7201550115617
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمحمدبولحنا720155161190
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياترضوانبولمان720155238965
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياتسفيانبومان7201553204906
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياترضوانبومهاود7201554191520
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياتنسرينبومهاوي7201555181099
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياتمحمدبوهالي7201556220209
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياتفاتحةبوهنانة720155730220
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياتعدنانبوهية7201558216672
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياتالجليل عبدبويحيى720155914710
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياتسعادبويكضاض7201560122509
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5

االجتماعياتكوثرلبن بياع7201561169040
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتطارقتاليلي7201562124565
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتأحمدتامر720156351633
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتفيصلتربال7201564171921
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتمحمدترناتة7201565122112
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتفاطمةتسلمانت720156695880
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياترضوانتلكعوشت7201567129125
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتحسنتنزفت7201568194392
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتالرحيم عبدتوفيق7201569146341
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتنزهةثمار7201570106379
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

جبران720157134225
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتمحمدجبلي7201572222996
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتخديجةجدا7201573181679
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتامحمدجليل7201574217974
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتالحسنجمال7201575159053
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتيونسجمال7201576103336
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتهشامجمعاوي720157747369
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتأميمةجواد720157878556
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتزكرياءجواد720157975629
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتسعيدحاتم720158087720
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتمحمدحافظ7201581157567
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
6

االجتماعياتصفاءحجاجي720158265720
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتالحكيم عبدحدي7201583153679
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتهاجرحراش7201584207902
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتهشامحربوشي7201585183820
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتسناءحرجي720158639906
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتبيكفاينحسن7201587156038
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياترضوانحسني7201588141668
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتعزيزحسين7201589239103
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتابراهيمحقي720159067104
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتابراهيمحماد720159133019
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتالجليل عبدحمان7201592124953
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتناديةحمدان7201593148536
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتمحسنحمداني7201594111191
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالحسينحمودة720159568872
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتلطيفةحناني7201596219026
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتأشرفمبارك حيداء7201597211313
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتغزالنحيدة7201598158960
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتمحمدحيسون7201599162390
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتاسماعيلحيمود720160068941
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتسعيدةخازن7201601178947
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
7

االجتماعياتعبدهللخبيز7201602134959
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتياسينخديد720160367939
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتيونسخديد720160491781
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياترشيدةخريط7201605123368
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالحليم عبدخضيري720160662172
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتيوسفخلطنت7201607229292
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتحسناءخلفي720160822657
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتودادخلوق7201609104928
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

خنفوس720161093534
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتعبدالعاليخوبان7201611189689
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتسعيدخويا7201612122884
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتحنانداكر7201613218450
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتكمالدباج7201614103043
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتيوسفدبيبيح720161578495
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتمحمددجمان7201616165285
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتامالدحو720161789546
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتعمردودو7201618199828
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتيداردودو7201619210230
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتاللطيف عبددياب720162066187
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتخديجةديناوي7201621159439
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
8

االجتماعياتفيصلرابح7201622205663
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتخديجةرباح7201623184825
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتالجليل عبدهللا رحت720162473328
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتالرفيق عبدرسون7201625117408
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتالصالحيرشيد7201626146806
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتشريفةرشيد7201627133971
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتسليمةرفيع7201628220514
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتيوسفرماوي7201629220587
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتسميرةرواح7201630106149
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتعبدالقدوسروان7201631160792
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتكمالزاهيدي7201632133518
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتسعيدةزراري7201633134705
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتمحمدزركاني720163490300
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتعادلزرمون7201635177519
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتاكرامزكار7201636231183
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتحنانزكي720163797783
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتياسينزمور7201638120841
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالحرشزهراء7201639169218
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتيونسزهويد7201640185956
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتلوبنىزوبير7201641136483
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
9

االجتماعياتمريمزيان720164281639
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتبوشرىزيتون7201643134155
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتحنانزيتون720164494268
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتفتيحةزيدان720164560147
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتاسماءسجاع720164647174
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتكمالسحنون7201647102968
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتفاطمةسدرة720164812503
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتعبدالصمدسعدالدين7201649215094
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتيونسسفاح7201650150177
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتخولةسكحال720165157106
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتمحروسسالك720165215596
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتعبدالرزاقسالمة720165356283
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتالصمد عبدسلطاري720165476525
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتالكريم عبدسلمي720165583034
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتفاطمةسماح7201656177667
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتسهامشاريد7201657225772
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتصفاءشاكر7201658106679
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتفتيحةشاكر7201659182812
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتياسينشاني7201660222480
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتعبدالعاطيشخمان720166192418
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
10

االجتماعياتجميلةشرديد720166283270
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتيوسفشرف7201663178098
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتكوثرشركاوي720166422245
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتمريمشفيع720166594731
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتالنبي عبدشكري7201666159404
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياترضوانشكور7201667111332
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتالحكيم عبدشمشاوي720166838668
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتالدين عزشمالل7201669230624
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتمحمدشواش7201670202790
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتخديجةشوقي7201671118093
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتزوبيدةشوقي7201672127391
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

شوقي7201673118231
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتالبشيرصبار7201674107318
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتاناسصردي720167591683
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتعادلصناك7201676166903
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتخالدطارق7201677111972
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتخالدعامري720167890092
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتفقيراالله عبد720167961255
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتبيزورانعبدهللا720168011571
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتالمصطفىعدي720168126766
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
11

االجتماعياتسهامعدي720168261419
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالسعيدعرباوي7201683116880
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتيوسفعروب7201684122718
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتأسماءعريض7201685191615
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتيونسعزة7201686176090
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتمعادعزمي720168765686
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتسعادعطال720168830730
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتحنانعكراط720168965676
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتسارةعالكوش720169055844
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتالدين صالحعالني7201691111082
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتيوسفامحمدي علوي7201692126790
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتميلودعليال720169350919
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتالرفيق عبدعورفي7201694161003
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتالمهديعياد720169525478
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتايمانعيطوني720169690266
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتنورالدينغزالني7201697127039
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتسناءغزوى720169839577
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتأيوبغصان720169988581
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتمحمدغفير720170064315
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتليلىغليمة7201701123934
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
12

االجتماعياتايوبفاضل720170281620
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتعبدالعاطيفاندي7201703144633
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتفاطمةفتاح7201704127476
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمحمدهللا فتح7201705175847
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتعزيزفردان720170659570
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتالحق عبدفروقي7201707167703
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتالصمد عبدفريد720170825000
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتطريقفنون720170920486
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتكروجفوزية7201710163835
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتمريمقاسمي7201711105612
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتمنىقاصي720171223962
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتأنسقدرة720171377199
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتعبدالرزاققرطبي7201714116176
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتإيمانقزيبر720171542628
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتاسماعيلقصدي7201716162159
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتالمالك عبدقليدي7201717111172
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتسميرقليلي720171850619
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتليلىقنور720171982379
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتمليكةقنور720172087488
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتفائزةقيسامي720172120368
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
13

االجتماعياتالحسنكاجة720172293887
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتهندكحيل720172393845
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتفدوىكرناوي720172476048
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتخديجةكرومي720172564340
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتعبداللطيفكلداس7201726171541
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14
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الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتسعيدةكمال720172768093
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتهجركناو7201728137535
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتغزالنكناوي7201729183290
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتكريمكنبي7201730151867
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتالرحمان عبدكنيري7201731191778
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتليلىكوادني7201732101269
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتمحمدكوبان7201733137916
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتاإلله عبدالبريكي7201734105563
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتالكبير عبدالمراح7201735129606
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتعبدالهاديالنوار7201736109950
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياترشيدلبروزي720173722816
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتعليلبويهي720173898190
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتحنانلبيب7201739165523
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتنواللبيب7201740210045
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتعادللبيض720174151713
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
14

االجتماعياتالحكيم عبدلحبوس7201742140541
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتاسماءلحرش720174354821
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتلبنىلحرش720174427503
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتأيوبلحسيك720174574202
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتخديجةلحضر7201746214064
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتالمهديلحمر7201747149456
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتابتساملحميدي720174840348
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتمروانلحنين7201749238910
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتزكرياءلخضر7201750149106
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتاالله عبدلدراع7201751166373
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتالمصطفىالدين لسان7201752114929
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتالفتاح عبدالدين لسان7201753101468
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتاحمدلصفر720175450851
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتسعيدةلعتفات720175595939
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتمنىلعتيريش7201756209482
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتأمينةلعرج7201757146855
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتمحمدلعريشة7201758106968
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتعمرلعريف7201759123191
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

Page 238/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتسعادلعزايز7201760233321
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتالسالم عبدلعنكوري720176125263
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
15

االجتماعياتحسنيةلعويسي7201762135478
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتابتساملعويني720176350443
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتأسماءلعويني7201764133897
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتالفتاح عبدلغليظ720176569502
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتعزيزلكحل7201766195384
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتحسناءلكريضة7201767198252
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتالسعيدلكناوي720176873425
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتالصمد عبدلكناوي7201769170688
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتالحق عبدلمام720177098549
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتميمونةلمرابطي7201771179636
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتياسينلمطاعي720177250712
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتأبوبكرلمغاري7201773217032
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتالمهديلمغاري720177488749
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتعثمانلمين7201775105728
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتخديجةلهدى720177643422
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتليلىلهالل7201777120847
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتعثمانلهاللي7201778213562
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتالرحيم عبدلوديني720177977874
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتياسينلوريكة720178045340
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

االجتماعياتمحمدليعيشي7201781109913
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
16

Page 240/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتسكينةماد7201782170342
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياترضوانمارس720178336510
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتمصطفىمازيد720178474205
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتالمختارمامون7201785147857
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتمصطفىمبارك720178662975
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتيونسمباريك7201787200721
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتعبداللطيفمبسط7201788139046
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتالمهديمتعفيف720178911853
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتهشاممجوار7201790191647
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتخالدمحمدي720179166686
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتمحمدمخيار720179227196
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتخديجةمداد720179318619
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتنورالدينمرار7201794148437
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتجمالمرجان7201795105568
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتاحمدمروان720179680488
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتيونسمريوا720179766699
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

مزاري7201798236560
 فاطمة

الزهراء
االجتماعيات

الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتعثمانمزين7201799199359
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتحسنمساعد7201800212986
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتياسينمساعد720180194456
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
17

االجتماعياتطريقمساعيد7201802206895
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتمريممساعيف720180379072
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتامانمستاوي7201804234503
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتخالدمستعد7201805132016
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتعادلمسكين720180677788
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتحميدمشراط720180735969
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتيوسفمشناعي7201808201843
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتالكبير عبدمصباح7201809205757
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتمحمدمصباح7201810134473
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتمحمدمطيش720181135550
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتعبدالرحيممطيع7201812101257
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتالواحد عبدمعارف7201813227981
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتموسىمعطاوي7201814194039
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18
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الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتخالدمفتاح7201815146633
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتسميرمكورس720181610397
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتجوادممجيد720181727580
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتمحمدمنان7201818183214
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتغزالنمهراز7201819102536
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتالياقوتموبسيط7201820114883
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتحسنموحيبي7201821156690
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
18

االجتماعياتفاطمةموستني7201822146164
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتمريمموسى720182383694
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتالحسينموكريس720182443467
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتادريسمولديد7201825135310
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19
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الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

االجتماعياتخليلميساوي720182694407
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتأشرفميسرة7201827181501
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياترشيدميموني7201828192116
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتاعميميناجية7201829168620
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتزينبناشط7201830210436
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتاحسينناصر7201831194811
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتحناننافع7201832199473
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتلحسن موالينافمان720183311386
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتالسعيدالحاج نايت7201834199888
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتعبدهللابال نايت7201835181596
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتعتيقةنجا7201836184454
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19
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جماعي استدعاء

االجتماعياتالبركنجاة7201837146168
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتمحيالديننزهة7201838137697
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتصفاءنشاوي7201839148245
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتحسامنشراوي7201840231175
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتالرحيم عبدنعيمو7201841222248
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
19

االجتماعياتالزهرةنقري7201842223863
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتالمصطفىنيمو7201843150248
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتنسيمةهبان720184452324
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتالمصطفىهسكال7201845229704
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتكوثرهماد720184699838
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتالحسنهميش720184774087
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20
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االجتماعياتحبيبةهنان7201848136214
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتخديجةهينوص720184991436
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتالسكراتيواصف7201850147452
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتمريمواية7201851176044
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتسعيدوحمان7201852146298
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتالحسينورقية720185351003
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتبشرىوزراري720185453591
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتحسناءوسكسو7201855103814
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتمحمدوعبوش720185697787
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتاشرفوعزيز720185757786
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتودادوعزيز720185857527
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20
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االجتماعياتمريموفضول7201859200888
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتلمدكياسين7201860111273
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتمصطفىيعقوبي7201861168376
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتالرحيم عبدالحباش7201862150520
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

االجتماعياتمريمالتميمي7201863185468
الثانوية التأهيلية ابن تومرت 

(الحي الحسني)
20

الرياضياتمباركأبادو7202001105659
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتعبدالعزيزابالي720200259782
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتعبدهللاابراروش7202003128484
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتابراهيمابوري720200440456
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتمصطفىاتنتزارت7202005214370
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتحسناءاجميعي7202006229684
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1
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الرياضياتنبيلاحدو720200722134
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتالعرب مجداحريبة7202008183950
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتخالداحميز720200923064
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتعبدالجليلاحميمص720201079020
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتالمهدياخي7202011143888
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتمحمداخي7202012120917
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتالحسينادبرئين720201370042
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتالعزيز عبدادبلخير720201462801
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتعبدالكريمادرويش720201566809
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتمحمدارجدال7202016110239
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتايوباركايك7202017135760
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1
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الرياضياتنورالدينازروال7202018213514
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتياسينازضوض7202019178713
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتساميازمي7202020231187
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
1

الرياضياتسعاداسكور720202190309
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتنجيباسكوراي720202249632
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتطارقاسير7202023196175
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتدنيااشريج7202024121431
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتكوثراشريكة720202598287
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتزهيراعبي720202677536
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتمحمداعزل7202027216387
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتعائشةاعلي7202028155865
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2
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الرياضياتفاطمةافالك720202911362
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتخديجةاقادير720203053599
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتبدراقيش720203184650
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتعبدالعالياكداد7202032233008
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتيوسفاكرض7202033157622
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتيوسفاكزول7202034215970
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتمراداكعيش720203537953
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتعبدهللادليل ال7202036141021
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتهشاماإلبراهيمي720203759881
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتمحمداالديب720203889299
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتزهيراألزهري7202039232862
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2
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الرياضياتحاتماالسد7202040174170
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
2

الرياضياتاسماعيلاأليوبي7202041109165
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتمريمالبادي720204255948
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتسماحالباغودي7202043232173
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتالدين صالحالبحار7202044175324
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتمحمدالبركاني720204526689
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتبشرىالبرمكي7202046102637
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتحنانالبهلولي720204729496
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتنورالدينالبوزيدي720204810978
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتيونسالبوصي720204971971
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتالحسينالبوني7202050147340
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3
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الرياضياترشيدالبوهاللي7202051126372
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتهدىالتجاني720205278121
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتعدنانالجبلي720205341151
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتمحمدالجعبري7202054111589
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتهجرالجماخي720205586015
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتبشرىالحداد7202056138605
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتامين محمدالحراق720205725618
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتحمزةالحلواني720205898406
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتنعيمةالحماني720205916309
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتاحمدالحمداني7202060127535
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
3

الرياضياتعبدالرزاقالحمداوي720206151794
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4
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الرياضياتالكريم عبدالحمدوني720206290197
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتعبدهللاالحنفي7202063151949
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتهدىالحياني7202064125474
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتالحق عبدالخرقي7202065210149
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتضحىالخير7202066121173
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياترضوانالدروش720206749183
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتالرحيم عبدالدرويش720206812873
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتاكرامالدشري7202069100466
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتشرفالدفالي7202070215278
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتمحمدالدفالي720207169735
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتزكرياءالدالمي720207236333
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4
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الرياضياتخديجةالديبي720207356863
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتأحمدالراجي720207493656
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرحوي7202075219307
 فاطمة

الزهراء
الرياضيات

الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتالحسينالرصيفي720207642621
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

720207774904
 الرغينيي

االدريسي
الرياضياتزينب

الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتسعيدالزاهيدي7202078122148
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتالحسينالزاهير720207959308
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتياسينالزاوي7202080114990
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
4

الرياضياتيونسالزاوية720208164750
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتحبيبةالزايبي720208271300
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياترضوانالزبور720208327444
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5
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الرياضياتعزيزالزرع720208473142
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتالحق عبدالزريدي720208590572
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتحفيظةالزعبول720208659830
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتالهادي عبدالزواني7202087143837
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتجهانالزوتين720208820717
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتعتيقةالزياتي720208935508
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتمحمدالزياني7202090184968
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتالدين صالحالزيدي7202091148902
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتالدين عمادالسابق720209231249
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتالرحمان عبدالسبكي7202093190488
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتامين محمدالسبيس720209448009
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5
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الرياضياتعبدالحقالسكات7202095188960
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتأحمدالسليماني7202096228848
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتمحمدالسهيلي720209710927
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتعزيزالسوكافي7202098188891
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتنبيلالسوهير720209958743
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتنورالدينالسياري720210023965
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
5

الرياضياتالحسينالشبي7202101215228
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتيوسفالشطي7202102178563
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتعبداإللهالشعيبي7202103146021
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتيوسفالشهبوني7202104210429
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتكريمةالشوكة720210592885
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6
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الرياضياتيوسفالصابر720210688621
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتمنصفالصالحي720210790294
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتاسماعيلالصبار7202108103400
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتالطيبالصبار7202109185153
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتأسامةالصغير7202110141058
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتزكرياءالصغير7202111122102
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتاسماعيلالطالب7202112185204
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياترضوانالطاهري7202113206308
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتزهيرالطاهري720211438991
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتخالدالطائع720211592768
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتنورالدينالطرشيق720211682198
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6
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الرياضياتيوسفالعاتق7202117159703
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتمحمدالعامري7202118130364
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتمحمدالعباسي720211934315
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتيوسفالعبدي7202120106425
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
6

الرياضياتأميمةالعرفاوي720212172205
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياترضوانالعرفاوي720212269460
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتعزالدينالعسولي7202123102619
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتاحمدالعطار7202124137381
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتهناءالعطفاوي7202125138181
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتأمين محمدالعفاني720212673800
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتفرحالعكادي720212782199
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7
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الرياضياتمحمدالعلواني7202128143366
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتحميدالعمراني720212945770
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتعمرالعمراوي7202130111117
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتياسينالعنكود7202131126930
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياترضوانالعوينة7202132200845
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتمليكةالغابي720213346218
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتاللطيف عبدالغازي7202134144737
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتالمنعم عبدالغزالي720213578524
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتسعادالغمان720213694733
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتمحمدالغمري7202137140482
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتعمرالفاسي720213817573
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

Page 260/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتالعالي عبدالفزازي720213990783
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتفاطمةالفزني7202140123672
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
7

الرياضياتاسامةالفالحي720214175452
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتخديجةالفناني7202142186550
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتالهامالفيسي7202143116052
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتالحسينالقبلي7202144159352
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتاسماعيلالقرافلي720214583916
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتفراحالقشاش720214663089
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتعبدالصمدالكارح7202147138295
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتالمولى عبدالكافي7202148112487
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتاميمةالكبوري720214944923
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8
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الرياضياتمونصفالكرمي7202150171689
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتاللطيف عبدالكروا720215145875
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتيوسفالكوابلي720215225804
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتياسينالكوج7202153144477
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتالعالي عبدالكوراري720215420077
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتالمنعم عبدالكوط7202155174434
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتفاطمةالكيحل720215676631
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتيونسالمباركي7202157109525
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتعمرانالمجاطي720215899251
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتاليزيدالمحبوب7202159141472
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8

الرياضياتمحمدالمخزومي720216028176
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
8
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الرياضياتالمختارالمخلوفي720216111026
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتسكينةالمخنتار720216225128
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتدنياالمرادي720216366177
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتمحمدالمزواري720216413480
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتعبدالعزيزالمسعودي7202165219696
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتحنانالمسودي720216631474
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتفريدالمصلوح720216782031
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتماريةباهلل المعتصم720216881722
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتعبدالرحيمالمفتح720216917195
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتفرحالمكراضي720217097734
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتفؤادالملوكي720217180759
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9
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الرياضياتزكرياءالمناوي7202172157143
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتخالدالمنصوري7202173184249
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتالحسينالموساوي7202174155250
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتجمالالناصري7202175145587
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتخديجةالناصري720217684645
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتخديجةالنكروشي7202177138114
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتعمرالهداوي7202178128893
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتهللا عبدالهاللي720217912921
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتمريمالهندكي7202180129895
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
9

الرياضياتاسماعيلالهواري720218143193
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتكوثرالوخشاشي720218281851
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10
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الرياضياتالدين صالحالوراكي7202183185070
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتمحمدالوردي7202184128549
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتاللطيف عبدالورديغي7202185138056
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتالكريم عبدالوقوري7202186140465
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتياسيناليماني7202187237420
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتحسناءاليوسفي720218871821
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتهشامامباركي7202189140640
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتيوسفامروح720219083139
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتابراهيمامزوار7202191110056
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتعليامساعد720219218839
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتعمرأمسوري720219371349
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتمحمدأمقران720219496063
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتمحمداملياس7202195136687
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياترجاءاموسي720219629475
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتمحمدأنفلوس720219759802
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتخولةانكيدي720219836783
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتمحمدانهير720219922934
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتادريسانواضر7202200170009
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
10

الرياضياتعمادانويري720220164764
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتسناءاهدى720220257508
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتعبدالجليلاهرام7202203214670
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتمصطفىأوبال7202204161860
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

Page 266/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتلحسناوبهى7202205116755
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتنعمانأودريب7202206228546
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتنورالديناوريك7202207177121
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتعبداللطيفاوغزاف720220834991
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتجوادأوغزوتي7202209150123
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتخالدبوستة اوالد7202210188007
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتسفياندحان هنية أوالد7202211195605
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتمحمدأولحسين720221296932
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتيوسفاوهرى720221366953
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتبدرالدينإيبزازن7202214200079
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتمحمدابومخاخ ايت7202215211630
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتالجليل عبداكادير ايت7202216143570
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتالجواد عبدالحاد ايت720221742996
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتنجيةالشيخ ايت7202218129847
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتفاضمةالطالب ايت720221924777
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتمصطفىالعربي ايت7202220101569
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
11

الرياضياتسعيدالعسري ايت720222130197
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتناديةباخوش أيت7202222225728
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتمحمدبنعلي ايت7202223222483
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتياسينسعيد أيت7202224160153
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتكلثومةشريف ايت720222516448
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتأنسشكورون ايت720222679214
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضيات۶زکرياهللا عبد ايت7202227151776
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتناضرةعالل ايت7202228224852
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتعبدهللاأحمد علي أيت7202229133076
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتالعزيز عبدعمار ايت720223049563
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتمحمدعمار ايت7202231133008
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتالحسينقدور ايت7202232110567
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتسعيدلحسن ايت720223365583
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتسعيدوحمان ايت720223430393
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتمحمدالعامل ايد720223580869
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتسارةايوجيل720223627383
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتجوادباري7202237129263
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتالحسنببال7202238197039
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتحسنبخيش720223996950
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتخديجةبرتاوش7202240140871
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
12

الرياضياتشيماءبرقوق720224173613
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتحسنبركوشي720224260947
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتعائشةبركى720224354014
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتابراهيمبروض7202244162260
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتفاطمةبسلم7202245121947
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

بشاني7202246132656
 فاطمة

الزهراء
الرياضيات

الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

بصالي720224731404
 فاطمة

الزهراء
الرياضيات

الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتأمين أحمدبطاش7202248231900
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتمصطفىبعوى7202249171305
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتالقادر عبدبكار7202250108058
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياترانيةبلعبدية720225139666
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتياسينبلعيد720225274386
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتعبدالجليلاعويشة بن720225382819
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتلحسنحماني بن720225445699
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتصالحةخال بن7202255165087
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتخديجةعتمان بن7202256116975
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتبوشعيبلحفيظ بن720225725986
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتأيوببنحيدة720225893667
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتباهلل منتصربنخدة7202259109570
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتعادلبندي7202260201775
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
13

الرياضياتسين يابنزوية720226196556
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتالدين عالءبنساعد720226219609
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتالحسنبنسعيد7202263136898
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتاسيةبنعباد720226474876
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتسفيانبنعمي7202265112995
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتالعزيز عبدبهجوب7202266103189
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتلبنىبوابرين7202267125851
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتحسنبوتكوسين7202268166068
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتخالدبوحزام7202269120489
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتحسنبوحموش7202270188597
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتعمادبودقيق7202271156778
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتياسينبوري720227214571
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتزهيربوستة7202273108590
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتسوميةبوسعدى7202274101749
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتمحمدبوشبكة720227590481
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتحجيببوشة7202276159665
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتكريمبوشتة7202277115600
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتمحمدبوشهاب720227870043
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتجوادبوصعين7202279138224
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتعبدالغفوربوصوف7202280117349
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
14

الرياضياتعبدالهاديبوضلعة720228171763
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتعصامبوعدين7202282134369
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتمحمدبوعسيل720228372733
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتعبدالصادقبوعواد720228473093
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتهبةبوكرن720228597880
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتاحساينبوكمان7202286190045
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتامحمدبولحسن720228783531
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتأحمدبولون7202288131240
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتهناءبومعاز7202289211542
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتيوسفبومعيز7202290163025
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتمحمدبوناصر720229175553
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتسهيلبيوض7202292144357
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتيوسفتاقي720229354685
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياترضوانترابي720229454220
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتيوسفتيتالزعيم7202295223065
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتسارةجبران7202296230898
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتابراهيمجبور7202297110289
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتعمرجبور7202298110638
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتعبدالرحيمجدة7202299188732
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتيونسجعفر7202300102607
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
15

الرياضياتأمالجوهري7202301233278
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتهشامحاضر7202302108305
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتفاطمةحبالي7202303120110
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16
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الرياضياتعثمانحبي720230416822
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتمعاذالعمر حبيب7202305135660
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتدنياحجوبي7202306134751
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتمريمحربيل7202307176359
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتمحمدحسني7202308172353
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتنورالدينحصادي7202309184045
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتأيمنحقي7202310156204
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتحليمةحموشي7202311213835
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتحمزةحمية7202312151494
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتسعيدحميدي720231389527
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتيوسفحنون7202314219106
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16
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الرياضياتالفتاح عبدحنين720231556428
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتيوسفحيرش7202316101238
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتشعيبخاضري7202317140016
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتهللا عبدخاوتي720231877409
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتشيماءخبارة720231919165
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتلمدوانيخديجة7202320157686
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
16

الرياضياتحسنخطيط720232126064
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتعبداللهدادة7202322120427
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتزكرياءدباغي720232310035
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتمريمدحوان7202324220144
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتمحمددخانة7202325221318
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17
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الرياضياتفاطمةدردوري720232699590
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتزوهيرديبس720232754030
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياترشيددينار720232813996
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياترضوانرءوف7202329132883
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتعبدالصمادرابح720233065439
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتانورراجي720233127836
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتزينبراديد7202332102838
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتياسينراديد7202333145927
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتحسامرشد720233495018
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتالرحيم عبددركيك720233515565
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتسميرزاهيدي7202336115652
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17
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الرياضياتزكرياءزايدلي7202337143407
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياترشيدزروال7202338190040
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتمريمزكوت7202339198358
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتزهيرةزنيبر7202340165434
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
17

الرياضياتفتيحةزهير720234124567
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتمحمدسبوح7202342228825
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتايمانسحمودة7202343139114
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتحمزةسرستو7202344165799
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتعصامسروية720234534240
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتحمزةسعيدي7202346230883
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتبشرىسميج720234763698
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18
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الرياضياتمحمدسمير7202348172125
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتصالحشراضة7202349104885
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتالحي عبدشفاع7202350150220
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتمريمشقيق720235186381
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتعزالدينشكار720235223804
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتعمرشيبان720235318620
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتمحمدشيشة7202354110779
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتالوهاب عبدصابري7202355174523
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتايوبصالحي7202356228312
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتوفاءصالحي7202357140569
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتالياسصبحي7202358167611
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18
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الرياضياتمحمدصدقي720235934554
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتاسماعيلصديقي7202360118853
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
18

الرياضياتسميرالدين صالح7202361102370
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياترضىضاهر720236216014
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتسميرةضيف7202363148546
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتالعالي عبدعابد7202364172735
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتالحسينعامري720236526492
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتالاله عبدعبيد7202366155256
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتدنياعبيل720236750755
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياترشيدعثماني720236837319
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتكريمعدال7202369115122
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

Page 281/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتعائشةعريس7202370130242
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتعبدالوهابعزيري720237139929
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتياسيرعزيز720237226055
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتغزالنعلواش720237357071
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتخالدعلوان720237441156
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتمحسينعمران7202375145192
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتالحبيب محمدعمري720237676813
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتخديجةغنامي720237716590
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتجمالغنينوا7202378131156
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتخديجةغيتي720237928768
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19

الرياضياتسميرفاضل7202380114636
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
19
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الرياضياتعبدالصمدفاضل720238195802
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتسارةفرحي7202382218504
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتالهادي عبدفنان7202383140424
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتعزالدينفنتاس7202384154146
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتهشامفنتي720238594008
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتتوفيقفهد720238620808
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتالمهديفيتحي7202387144444
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتيوسففيو7202388163648
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتسليمانقاديري720238963135
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتبوشعيبقاسمي720239045149
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتأميمةقاسي720239170827
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20
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الرياضياتأحمدقبا720239273501
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتهللا عبدقربال720239321569
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتيونسقروان7202394156981
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتالحكيم عبدكايدي7202395201693
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتإلياس محمدكبيسي720239616735
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتجيهانكربوا7202397147132
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتعصامكريروا7202398207538
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتانسكمال7202399183961
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتاسامةكومغار720240022989
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
20

الرياضياتالعزاويلبنى7202401125210
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتهللا عبدلبيهي7202402151465
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21
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الرياضياتأمين أحمدلشقر7202403207484
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتعبدالجليللشكر720240482921
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتجميللطيف7202405177127
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتسعيدلعساس7202406189722
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتيوسفلعميم720240744109
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتمحسنلغراري7202408133458
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتبوشعيبلفحل7202409149924
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتالمصطفىلكناوي7202410231348
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتصالحلكناوي7202411112833
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتسوميةلكوير7202412130157
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتعادللمدن720241369172
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتابراهيملمعاملي720241491300
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتايوبلمعيزي720241582423
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتحمزةلمغاري720241661815
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتسكينةلهمود720241776125
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتالمصطفىماجد720241871694
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتياسينمجضيض720241990785
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتمهديمحامدة720242068215
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
21

الرياضياتأميمةمحسن7202421132075
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتغازيامين محمد7202422123403
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتالرحيم عبدمداح720242396548
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتأسماءمرابط7202424208715
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

مرتادي720242587273
 فاطمة

الزهراء
الرياضيات

الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتسميرمرزاك7202426138682
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتزهيرمركول7202427153625
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتخالدمرنوفي7202428188981
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتالحسينمسكور7202429126422
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتاميمةمعادر7202430157224
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتاسامةمعتصم7202431146639
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتسميةمعجي7202432133162
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتالحسنمعرفة7202433211539
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتشيماءمعطاوي7202434134984
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتلطيفةمعيزن720243526303
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتمحمدمغوش7202436133630
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتعثمانمالني720243757490
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتمحمدملوكي720243871196
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتالعزيز عبدمناني720243990302
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

منصوري7202440184981
 عبد موالي

العزيز
الرياضيات

الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
22

الرياضياتمحمدمنضوش7202441217863
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتاللطيف عبدمورو7202442201924
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتحكيمةمولهاربي720244362329
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتعبدالرحيممومن7202444137477
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتابتساممومني720244532625
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتمصطفىبا نايت7202446120429
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

Page 288/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتياسيننزيلي720244735315
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتنسيمةنسبي7202448130945
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتكمالنضيف7202449125094
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتعصامنعيم7202450215058
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتسليماننواري7202451115712
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتلمياءهاتي720245272888
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتيوسفهدف720245395345
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتالدين صالحهدوني7202454175343
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتسفيانهمصة7202455133611
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

هناد7202456184735
 فاطمة

الزهراء
الرياضيات

الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتوفاءهوطام7202457102790
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتجهادواحدي7202458190989
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتمحمدواحمان720245953457
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتعمرواريد720246061300
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
23

الرياضياتمحمدوحلو720246187334
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
24

الرياضياتبوبكرورضوين7202462150739
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
24

الرياضياتالعاطي عبدورياش720246380696
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
24

الرياضياتامينوساكى7202464212598
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
24

الرياضياتسعيدوشو7202465130107
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
24

الرياضياتمحمدوعبي7202466122363
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
24

الرياضياترشيدوكنين720246784850
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
24

الرياضياتبدروهميش7202468199711
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
24
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الرياضياتيوسفويتخير7202469223591
الثانوية التأهيلية عودة السعدية 

(باب الدباغ)
24

ابراهيمابراراي721000179117
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

ريحانةأبروش7210002112983
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

عبداللطيفابالغ721000383939
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

إلهامابلعيد7210004157958
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

رضى محمدالدوم ابن721000516087
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

حجيبةابوالغبار721000635224
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

عثمانأبوفارس721000764277
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

أسماءأبوناصر721000819190
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

عبدالغانيابيريك7210009219864
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

رقيةاجمالي7210010125412
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اسماعيلاحدجام721001190679
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

مجيداخريب7210012114778
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

سناءاخشيشة7210013136681
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

خديجةاعلي احماد اد7210014231129
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

مريماداومزيل7210015178287
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

صابريناادبال721001673419
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

أنسإدريسي7210017196275
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

اكرامادمران721001857421
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

نزهةأرار7210019136657
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

زينبازرورة7210020109245
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
1

ايمانازعيتر7210021167308
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

محمدازكاغ7210022159020
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

ناديةازكبي721002337879
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

إسماعيلأزوغ7210024110305
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

سعادازيكي7210025167551
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

زينبعلوي اسماعيلي7210026138650
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

عزيزاشقيبو7210027137747
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

عماداعباد7210028119122
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

فاطمةاغرم7210029184800
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

ثوريةأغزيف7210030214264
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

لطيفةافقير7210031106867
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

سفيانأكتيت7210032118306
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

عبداللطيفاألحيان7210033221233
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

هندمبتسم االدريسي721003469001
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

سكينةاالمامي7210035209013
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

عبدالرحيمالباردي721003691002
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

سعيدةالباز7210037126038
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

عمادالباز7210038127392
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

احمدالبحراوي7210039122667
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

نهيلةالبخوش7210040149561
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
2

محمدالبدوي721004115032
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

الدين صالحالبقال7210042114456
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

إيمانالبهجة7210043171691
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

نورالدينالبوعويدي721004418508
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

كوثرالبونجيمي7210045134382
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

جاللالتاغي721004629962
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

اسماعيلالتاقي7210047181869
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

مريمالتوكدة721004811903
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

نعيمةالحجلي7210049219083
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

لبنىالحرار721005081949
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

اسماءالحراز721005120374
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

زينبالحصباوي7210052153976
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

كوثرالحصباوي7210053223675
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

احمدالحطاب721005465321
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

سناءالحاللي7210055209689
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

نورةالحمداوي721005636453
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

محمدالحناوي721005791330
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

ناديةالحناوي7210058113575
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

هشامالحندق7210059194402
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

خولةالحوتي7210060139856
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
3

فاطمةالحوزي7210061115391
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

رجاءالحيا721006261990
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

محسنالخاديري7210063167542
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

خولةالخدري721006419299
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

هالةالخوجة721006569128
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

Page 296/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

حفيصةالخياطي721006613509
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

هدىالدياني721006746918
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

سيهامالذهبي7210068127650
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

حمزةالراجي7210069134458
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

مروانالرازي721007096298
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

خديجةالرامي7210071169739
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

خولةالربابطي7210072149994
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

السالم عبدالرحالي721007341059
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

الهادي عبدالرحاني7210074132543
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

نبيلالرقبة7210075186853
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

نورالدينالركباوي7210076160567
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

محمدالركراكي7210077188479
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

جميلةالروح7210078142699
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

اسيةالزات721007914753
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

محمدالزاكي7210080124116
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
4

سكينةالزعفراني7210081102538
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

الزهر7210082137602
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

سليمةالزويري721008341665
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

زهرةالزيتوني721008448679
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

محمدالزين7210085119517
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

المجيد عبدالساتري721008690044
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

عزيزةالساحي7210087205684
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

يوسفالسالكي721008825622
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

عليالسعدي721008998799
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

خولةالسميج7210090196978
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

محمدالسوسي7210091129247
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

محمدالشتوي7210092157479
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

نورةالشناق7210093171097
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

سميرةالصالجى7210094181519
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

امالالطرقا7210095208189
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

سميرالطيبي7210096218514
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

نوالالعادل721009747756
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

حسناءالعباسي721009828756
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

ياسين محمدالعبريدي721009962311
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

اللطيف عبدالعريسي7210100110728
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
5

أيوبالعضاض721010122047
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

عواطفالعالم7210102148420
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

حنانالعماري721010323505
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

سلمىالعمراني7210104139558
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

الزوهرةالعود721010537531
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

حسناءالعود721010637916
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

عبدالحكيمالفاتحي721010776369
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

حنانالفاطمي7210108209613
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

شيماءالفداني721010998608
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

بوبكرالفقيه7210110168724
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

امالالقزابري7210111117859
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

رحمةالقسمي721011251340
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

ياسينالكرطي7210113120066
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

شيماءالكرومي7210114177004
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

الخالق عبدالكرومي721011589466
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

مريمالكسوسي7210116131128
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

يديرالكنتي7210117104315
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

سهيلةاللواح7210118100846
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

خولةاللوزي721011938546
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6

الحق عبدالمالكي7210120227478
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

كنزةالمتحد721012178240
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

المصطفىالمجاري721012269820
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

الصمد عبدالمراوحي7210123138767
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

فضيلةالمسعودي721012440405
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

أسامةالمسلك721012589657
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

مجدةالمشيشي7210126209199
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

سحرالمعزوزي721012726286
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

ايمانالمغراني7210128208752
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

كوثرالمالس7210129150979
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

شريفةالمليحي721013098258
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

ركراكيالمنتصر721013113615
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

حنانالمنشرح7210132224019
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

باللالمنصوري721013362332
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

الحفيظ عبدالمنصوري721013473847
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

مريمالمهيلي7210135161690
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

حفصةالموحدي721013623148
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

الناشر7210137163942
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

امينالناشط721013861725
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

هاجرالنوخى7210139194782
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

الربيعيالهام7210140156548
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
7

الهلوالي721014173705
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

عبدالرحيمالوحداني721014224190
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

حمزةالوهمي721014351173
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

سميةاليقني721014418631
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

رشيداماد7210145105464
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

حمزةأمجاهدي721014634952
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

فاطمةامرهون7210147157139
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

مجيدةأمزوي7210148134806
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

مريمأمغار721014993133
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

محمدأوبان721015056988
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

المجيد عبداوبراهيم7210151115489
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

حبيبةعلي اوبن721015226786
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

ساميةأوجيل721015368735
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

بديعةاوراغ721015469754
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

حسناءاورايس7210155198128
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

محمدااوشن7210156126554
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

أميمةأوالموسى7210157155078
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

هللا عبداولحوس7210158236809
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

أحمدأولغازي721015982242
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

مريمابال ايت721016064322
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
8

لطيفةافقير ايت721016144336
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

حنانالحاج ايت721016251838
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

7210163196759
 عبد الحاج ايت

النبي
الصمد عبد

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

سعيدالزويتين ايت7210164138523
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

سارةالسي ايت721016580794
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

دنياالشجيع أيت7210166156859
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

الهامالعياشي ايت721016728508
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

الفقيه ايت7210168107694
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

الحق عبدالهنا أيت7210169177936
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

نزهةايشو ايت7210170188045
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

كريمةبرنو ايت7210171188842
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

خولةوكريم بن أيت7210172143164
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

رقيةبنلعسل ايت7210173235373
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

يوسفبوحسين ايت721017425507
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

يوسفحمدان ايت721017520344
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

جوادحمو ايت7210176217430
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

شيماءعلي ايت7210177138924
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

مريممنو عودو أيت7210178173432
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

مليكةمالك ايت7210179157615
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

فاطمةمنصور أيت721018041744
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
9

الفتاح عبدبابا7210181151643
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

الفتاح عبدبابي7210182130384
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

بوشرةباجو7210183192243
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

الوهاب عبدبارة7210184104402
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

سوميةبارود721018520750
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

يونسبالغازي721018677855
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

امالباناصر721018746870
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

مريمببوشي721018813759
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

الرحيم عبدبخاش7210189140403
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

خديجةبدة7210190124538
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

أمينةبرادة7210191236156
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

المهديبراق7210192211884
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

سعادبزطام7210193108174
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

االله عبدبعاطي7210194216017
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

الكبيرةبكار721019568221
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

كوثربلحشفي721019635179
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

غزالنبلعوني7210197174738
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

عبدالكريمعالوي بلغيتي7210198152992
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

وئامبلفقيرة7210199144198
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

يوسفبلمقدم7210200146605
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية اإلعدادية  لالحسناء 

( الداوديات4الوحدة )
10

رشيدبلواد721020112161
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

خولةابراهيم بن7210202122287
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

اسامةالخدير بن7210203140538
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

حنانالداودي بن721020448572
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

سناءالفقير بن7210205155359
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

وفاءالمالح بن721020617510
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

الباسط عبدجدو بن721020793599
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

جعفر بن7210208156217
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

يوسفطاطة بن7210209162900
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

وصالعفاري بن721021056846
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

سكينةواحمان بن721021192718
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

الناصر عبدبنجلول7210212104843
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

رشيدةبنحدو7210213162965
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

سكينةبنخي7210214117269
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

امين محمدبنداود7210215230572
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

سكينةبنزالك721021620091
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

معادبنسيناء7210217128408
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

إلهامبنعطار7210218170681
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

محمدبنمسعود721021946842
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

سكينةبوادرارن7210220135767
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
1

ليلىبوازران7210221177362
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

سعيدبوالريش7210222159370
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

لحسنبوبلهوم721022347131
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

فاطمةبوتاي721022463790
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

عبدالرحيمبوتسكنيت7210225169050
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

مصطفىبوجعفر7210226130002
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

عبدالعزيزبوجغاض721022796777
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

كريمةبوجمل721022818500
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

وليدبوجيدة721022953323
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

أمالبوحفوظ7210230181185
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

هندبورزوق7210231236719
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

أنسبورزيق721023250679
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

ابراهيمبوركعة721023315570
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

كريمةبوزكيف7210234138895
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

جبرانبوسيف7210235177710
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

جنانبوشاشية7210236138874
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

عبدااللهبوشامة7210237139367
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

صفيةبوشان7210238229098
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

عبدهللابوشتلة7210239113214
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

ليلىبوشحمة721024028420
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
2

حمزةبوشفرة721024121814
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

عليبوعري721024229416
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

شيماءبوعليل721024314217
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

سندسبوقطيب7210244110600
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

صباحبوكرازني7210245199212
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

سناءبوكركور7210246106930
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

خديجةبوكرين721024794806
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

نهيلةبوكيوض721024855029
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

أمين أحمدبولطار721024992370
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

فيصلبولعيد721025036887
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

خديجةبومكات721025117944
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

سهامبونافع7210252231520
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

نوالبونو721025321613
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

طارقبويكروان7210254166804
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

سكينةبياض721025594740
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

اسماعيلبيروك7210256115148
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

اسماعيلبيكيس7210257177366
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

ايمانتنون721025832917
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

الرحمان عبدتواتي721025982972
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

الكرزابيتورية7210260234482
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
3

ادريستوفيق7210261107324
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

وهيبةتوفيق721026272934
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

خولةتويليل7210263182544
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

حنانجباد7210264144341
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

عادلجدي7210265108287
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

هشامجدييي721026610650
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

فاطمةجريدي721026767762
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

فوزيحادق721026884487
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

سعدحديق7210269226586
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

سعيدحسناوي7210270154138
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

ياسينحضيري721027117749
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

بدرالدينحالمي7210272174570
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

مريمحلبان721027333494
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

زينبحمرالراس7210274100385
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

حسناءخبان7210275112603
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

خربيش721027614393
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

يسرىخندة7210277223869
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

حسناءخوشان721027891970
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

خولةدالي7210279185770
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

خديجةدريوش7210280215652
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
4

خدوجدواجي7210281187219
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

ايمانراكز721028241646
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

احسانرزقي721028361802
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

خديجةرضا721028493283
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

مريمرقيبة721028592658
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

هاجرركتان721028681489
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

ليلىزاهيد7210287142994
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

مريمزاية721028841723
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

ايمانزكور721028929476
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

حسنزلماط721029082518
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

سكينةسابق721029196625
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

محمدسراط7210292112988
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

جهادسعيد7210293194335
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

العزيز عبدسومد721029497368
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

نعمانسيف7210295184183
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

حياةشخاوي7210296164625
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

زكرياءشرادي7210297174012
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

يونسشرادي7210298208968
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

أنسشرباوي7210299194717
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

عتمانشرقي7210300173737
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
5

الياسشعيبي721030187234
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

جوادشكري721030277523
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

صباحشليح7210303152827
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

دنياشويدي721030498162
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

وجدانصديق7210305151493
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

امالطاوكي7210306220403
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

بشرىطودي7210307144766
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

زينبعامري7210308129711
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

صبريالرحمن عبد7210309112967
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

عمادعسول7210310118874
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

غزالنعفيف721031181085
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

مريمعلوي7210312206867
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

عمادعويناتي7210313145353
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

سفيانغلوس7210314110115
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

الهادي عبدغنينوا7210315124817
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

شيماءغوفير7210316155767
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

غياتي7210317195639
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

خالدفارسي721031846700
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

راضيةفاروق721031968091
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

عبدالصمدفاسكي721032058802
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
6

مروانفاسكي721032157383
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

هللا فتح721032247182
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

هشامفروي7210323205076
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

زكرياءفطاح7210324197138
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

مالكةفطامي7210325110540
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

محمدقاديري7210326219708
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

لمياءقاسم721032776898
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

امينةقرميش721032868383
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

عائشةقريون7210329146395
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

كريمةقمبوع721033094890
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

سارةالشمشي قمر721033192721
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

سليمانكاسة7210332176729
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

إكرامكباب721033315833
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

ايوبكحيش7210334202405
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

سارةكرام721033550018
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

سوميةكرفيسي721033651933
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

الواحد عبدكرموش7210337206364
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

اسماءكعكوع721033822788
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

كنون7210339113094
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7

مريمكواش721034072116
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

ايوبكوزول721034182981
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

لبصيلي721034290989
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

مستقيملحسن7210343175249
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

اماللحمين721034416237
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

لدية7210345148072
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

سارةلعبيضلي7210346195963
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

الغني عبدلعريبي7210347168882
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

لعويشي721034862401
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

خديجةلقطيب7210349101075
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

زهيرلكطيوي721035096560
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

فاطمةلمريق721035134436
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اماللمسلك721035278876
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

محمدلمقوق7210353100597
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

محمدلمليوي721035478459
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

هاجرمبتسم721035510361
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

خديجةمحب7210356111465
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

امالمختاري721035759486
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

عتيقةمدلين7210358116019
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

ايوبمديان721035990939
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

هللا عبدمروان7210360133612
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
8

مريممروري721036125059
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

حمزةمساعيد7210362131303
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

خديجةمسوتي721036337126
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

لحسنمعسو7210364109892
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

سعادمغى7210365208415
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

سكينةمنصورة7210366172131
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

نزهةمني7210367170434
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

ناديةمنيكري721036884417
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

الدين صالحموقنيع721036956336
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

يوسفمومو7210370199209
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

مونافي721037156791
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

غزالنناجح7210372173447
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

سهامناني7210373158018
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

عبدالكريمنجيم7210374175540
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

توفيقنزهي7210375154184
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

خولةنصر7210376205169
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

ياسيننصيري721037721340
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

فاضمةنعيم721037833759
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

سارةالدين نور7210379157267
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

عزيزةهبشان721038028509
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
9

فاطمةهبول7210381110133
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
10

مريمهاللي7210382172354
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
10

عمرهمو721038395043
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
10

صفاءوبالل721038492685
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

خديجةوحمان721038559698
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
10

صالحوحمدوش721038610595
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
10

أمينةوحيدي7210387152159
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
10

يونسورطاش7210388139273
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
10

سعيدوزين7210389100776
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
10

سفيانوقاس721039039794
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
10

زهراءلحروش ولد721039192659
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
10

ياسر721039246569
 فاطمة

الزهراء

 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
10

أشرفيرعى7210393152752
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
10

ازهاريسار721039446244
 الحياة علوم

واألرض

الثانوية التأهيلية الزهراء 

( الداوديات4الوحدة )
10

والكيمياء الفيزياءعليابجاو7208001220415
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءفيصلالطالب إبن720800249500
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءفؤادعلي ابن7208003113154
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءنورالديناحمد ابو7208004140116
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءالمنعم عبدالسعد ابو7208005104640
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءفاطمةابوالنصر7208006178159
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءعصامابوعثمان7208007148903
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءالحسنابوعلي720800896133
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءالمولى عبدابوعلي720800945680
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءمونةابيدة7208010160277
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءعبدالصادقاجديدي7208011136825
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءيوسفاجدير7208012194503
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءالواحد عبداجلباب7208013176345
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءعبدالصمداجنيوي7208014132067
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءفاطمةاحميري7208015128295
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءحناناحميمات720801624612
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءصفيةاحندار7208017157740
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءعبدالرحيماخي7208018104688
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءحفيظادويش720801912360
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءاسماعيلادياسين720802076175
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
1

والكيمياء الفيزياءسليماناركراك720802192838
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءاشرفارمالني7208022227131
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءسناءأزروال7208023162723
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءشعيبازروقي720802413054
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءمصطفىازندور720802598118
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءمحمداسنار720802646969
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءعبلةأسوس7208027115313
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءيحيىاشطيبة720802892774
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءالهادي عبدإشو7208029129390
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءعبدهللااضرضور7208030113490
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءحسناضريكة7208031141857
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءكمالاطفيشة7208032138350
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءايماناعبيد7208033164351
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءاميمةاعبيال720803493340
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءايوباعراب720803595570
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءخالداعلي7208036154640
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءالكبير عبداعلي7208037126240
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءمصطفىاغايو720803811091
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءالحسينافسون7208039142533
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءياسمينأكروم720804092214
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
2

والكيمياء الفيزياءابراهيماكليد720804126418
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءيوسفاكنسو7208042102796
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءياسينأكومي720804385145
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءأسماءاألحمر720804460383
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءمريماالدريسي7208045125086
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءمريماالدريسي7208046209012
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءخالداإلدريسي7208047197057
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

7208048104955
 االدريسي

جويشة
والكيمياء الفيزياءالهام

الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءياسيناالنصاري7208049164251
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءعمرالبار7208050125457
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءاميمةالباردي720805176222
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءحمزةالبازة7208052187859
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءعمادالبازة7208053118426
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءخولةالبحتر720805419989
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءمحمداإلدريسي البدور7208055130177
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءعبدالعزيزالبربوشي7208056165112
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءزينبالبرك7208057101199
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءسعيدالبصري7208058122583
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءالمحجوبالبوداني7208059101218
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءيوسفالتاج7208060217551
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
3

والكيمياء الفيزياءرشيدالتازي720806198478
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءلحسنالتغزاوي720806265085
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءمحمدالتقي7208063238973
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءياسينالتمتام720806414415
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءاللطيف عبدالتهامي7208065150997
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءعمادالتيكي7208066159890
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءابتهالالثمري7208067149958
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءليلىالجبار7208068186598
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءحسنيالجرديني720806987431
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءهدىالجفري7208070215725
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءجمالالحاجبي7208071101179
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءمحمدالحباقي7208072148999
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءعثمانالحداوي720807379379
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءأيوبالحسناوي7208074129986
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءالناصر عبدالحسني720807532006
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءامينالحسوني720807644903
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءحمزةالحسوني720807798282
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءأحمدالحطاب7208078188023
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءإيمانالحمادي720807954861
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءايوبالحمزاوي7208080116398
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
4

والكيمياء الفيزياءحنانالحميدي720808163184
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءالحسينالخالدي7208082128762
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءكنزةالخرشي720808322114
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءعبدالعزيزالخليعي720808420118
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءمرادالخولي720808524228
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءالدين صالحالخياري7208086228728
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءحمزةالخيراوي7208087200534
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءهاجرالخيراوي7208088124581
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءسفيانالدحوم7208089145637
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءحكيمةالدشري7208090106725
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءيوسفالدكالي7208091228467
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءثوريةالدمير720809254860
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءايوبالدوبي7208093125051
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءفؤادالرامي7208094136560
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءالرحيم عبدالرايس7208095124508
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءمريمالرتبي7208096157543
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءأمين محمدالرفيلي7208097118369
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءشاكر محمدالركراكي7208098130158
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءمريمالرماش7208099171652
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5

والكيمياء الفيزياءحفيظالرية7208100143673
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءمهاالريوي720810121486
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءحنانالزراري7208102161479
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءحمزةالزرق7208103118642
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءابراهيمالزعبول720810459894
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءعمادالزغمري7208105196915
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءاسماءالزكي720810680975
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءأمينةالزلزولي720810725926
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءمحمدالزلزولي720810882886
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءحمزةالزو7208109143523
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءمحمدالزيتوني7208110177901
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءرشيدالزيني720811194954
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءالحق عبدالزيني720811279844
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءعبدهللاالزيوي7208113143010
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءهشامالسابق7208114153889
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءالحميد عبدالساك7208115219378
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءمحمدالسامي7208116202428
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءآمنةالسعودي720811722857
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءعبدالعزيزالسماللي7208118139060
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءالعلميالسميتي7208119133462
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءاسمهانالسنبلة7208120204775
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
6

والكيمياء الفيزياءمحسنالسوسي7208121161319
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءمريمالشهيبة720812254573
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءيوسفالصابري7208123129331
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءحفصةالصحراوي720812472802
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءثوريةالصويل7208125123031
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءشرفالضاوي720812649364
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءالحسينالضفاري7208127150995
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءمحمدالطالبي720812819193
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءخليلالطاهري720812931536
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

الطاهري720813049688
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءياسمينالطويل720813185722
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءنعيمةالطيبي7208132167400
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءعبدالحكيمالطير7208133204001
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءحكيمالعابدي7208134111466
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءالدين نورالعثماني7208135196399
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءاسماعيلالعدناني720813693968
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءالمصطفىالعدناني720813764189
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءمريمالعدناني7208138100783
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءطارقالعرشة720813982224
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءسعدالعزاب7208140172081
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
7

والكيمياء الفيزياءياسينالعزيز720814198488
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءزينبالعسال720814216162
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءحسنالعسري720814312100
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءسارةالعسري7208144151794
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءمحمدالعسري7208145202873
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءعبداإللهالعسولي720814696164
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءمريمالعصري7208147144805
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءجوادالعفيفي7208148158050
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

العمراني7208149231728
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءحسنالعمري7208150129509
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءرفيقالعمري7208151221884
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءمعادالعمري720815291120
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءندوةالعموري720815326409
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءعمرالعواد7208154128034
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءحمزةالعيادني720815538158
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءامالالعيار7208156128226
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءهندالعيمش720815728236
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءرضوانالغزالي7208158157328
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءمرادالغشوي7208159139975
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءمنيرالغمراوي7208160205555
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
8

والكيمياء الفيزياءمحمدالغنامي720816169798
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءالعظيم عبدالفاخري7208162208333
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءالدين صالحالفكاك7208163175215
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءصفاءالفكروش7208164123487
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءمحسينالقاديري7208165112070
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءعمادالقرشي7208166161471
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءالهامالقسماوي7208167124999
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءهاجرالقوشي720816814157
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءاسماءالكاديري7208169124571
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءهجرالكاوط720817065256
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءاحمدالكتاش7208171200284
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءالجبار عبدالكراوي7208172123682
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءالمهديالكزار720817327045
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءخالدالكزولي7208174130576
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءمحمدالكطابي720817562030
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءزكرياءالكنزري720817666829
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءهاجرالكنيش7208177222565
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءالسعديةالكنيوي720817830788
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءالحسناللف7208179122551
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءمصطفىاللوتيا7208180205723
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
9

والكيمياء الفيزياءالكوشيالمجيد7208181133209
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءمحمدالمحدودي7208182101206
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءسوميةالمحمودي7208183148368
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءيونسالمردي720818413735
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءسوكينةالمساوي7208185104878
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

المطمير7208186141822
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءلبنىالمعطاوي7208187173842
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءيوسف مواليالمغاري7208188120152
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءحمزةالمفكر720818999045
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءالمصطفىالمالح720819051875
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءحسناءالملوسي7208191141750
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءناديةالمنداوي7208192126316
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءحمزةالمنديلي7208193184928
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءهلل عبدالمنصوري7208194231459
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءهدىالمنصوري7208195202482
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءعبدالرحيمالمهبول7208196234017
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءنورةالموري7208197141342
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءعبدالسالمالموكن7208198147376
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءسماحالناصري7208199107165
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءمحمدالناصري7208200167075
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
10

والكيمياء الفيزياءجوادالنسيوي7208201165734
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءالمصطفىالنضيف720820286259
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءمريمالنفاتي7208203115440
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءعبدالعزيزالنقار7208204174150
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءيونسالنمار7208205163804
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءمونيرالهاشيمي7208206180153
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءمريمالهديم7208207130943
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءايوبالهوس720820887807
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءخولةالودغيري7208209146794
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءحسامالوراق7208210129511
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءنبيلالورداني7208211137581
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءهاجرالوردي720821217313
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءيونسالوريغي720821333708
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءبدرالولجى7208214119077
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءمحمدالولجى7208215211311
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءكوثرامال720821638024
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءسارةامحمود7208217102741
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءجوادامخزو7208218200735
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءخالدامراي7208219196529
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءمحمدامسكين7208220152097
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
11

والكيمياء الفيزياءساميةامعزول720822157338
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءليلىامني720822259324
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءلبنىأمهارش720822375423
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءحسنامولود7208224208177
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءخولةاميح720822579934
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءمحسنانعينيعة720822693007
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءيوسفانميرة720822764923
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءمحمداوبال720822872557
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءايوباوسليم7208229118392
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءربابأوكاكة7208230141616
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءحسناومرزوك7208231100979
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءكريمةابرايم ايت720823244981
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءحمزةاحمد أيت7208233103794
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءمحمدإحيا أيت720823433871
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءمحمدالشليح ايت7208235154621
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءأسماءالطالب ايت720823655883
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءالفتاح عبدالطالب ايت7208237121040
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءمحمدالعباس ايت720823828046
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءزكرياءالماضي ايت7208239198676
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءعبدالفتاحالمدني بن ايت7208240161637
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
12

والكيمياء الفيزياءعبداللطيفوسعدن بن ايت720824188959
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءمحمدبنطالب ايت720824236512
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءحميديحيى حمو ايت720824383066
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءبهيةدوصو ايت7208244198132
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

سعيد ايت720824570507
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءيوسفسالم ايت7208246110019
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءاحمدصالح ايت7208247166245
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءمحمدالسالم عبد ايت7208248200326
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءحمزةالعالي عبد أيت720824936800
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءعصامالمالك عبد ايت720825086079
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءوجدانعبو ايت7208251211044
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءنريمانعدي ايت7208252127988
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءخليلأوفقير عدي أيت7208253110209
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءسميرةلغمام ايت7208254152345
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءالحليم عبدمحند موالي ايت720825595573
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءهدىهلبي ايت7208256113237
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءاسماعيلباباعلي7208257107973
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءيونسباسين7208258110599
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءمصطفىباموسى720825954943
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءاحمدبايسان720826045985
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
13

والكيمياء الفيزياءأسامةبجاوي7208261168957
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءانوربروزيين7208262227513
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءاسماءبروكي720826396052
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءحمزةبزوزي7208264127581
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءوجدانبشر7208265125330
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءيونسبطاشي720826672286
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءسعيدةبعزيز7208267125376
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءايمانبقاسي7208268195231
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءرضابقاع7208269139744
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءعبداللطيفبقاع7208270173126
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءهشامبكار720827125405
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءزهيرةبلحمرة720827266819
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءسميةبلخرشاش7208273205718
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءمريمبلخرشاش720827497343
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءرجاءبلخير7208275113963
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءحسامبلعبار7208276129951
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءسكينةبلعضايلي720827761882
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءحكيمةبلقايد7208278151894
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءكوثربلقائد7208279125202
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءمصطفىبلكاظي7208280136658
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
14

والكيمياء الفيزياءالزهرة فاطمةابراهيم بن7208281208293
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءالعابدين زينالخادم بن720828287073
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءفؤادالربيب بن7208283121810
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءفاطمةالرحة بن7208284108650
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءياسينالرخيص بن7208285133836
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءالهامالزدية بن7208286153933
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءالطاهرالغازي بن7208287174194
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءسعادالمالح بن720828818945
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءالرحمان عبدخمس بن7208289126043
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءخديجةعزوز بن720829020580
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءرجاءعزوز بن720829125165
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءامينةبناصر720829284477
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءليلىبناني7208293207480
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءسارةبنجلواجة720829412467
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءغيثةبنزغار7208295126302
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءعليبنسعيد720829694462
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءأيوببنشتية720829769582
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءياسينبنفراج7208298109378
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءوسامبنيجة7208299178495
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءياسينبهلول7208300216798
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
15

والكيمياء الفيزياءعائشةبهوش7208301218037
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءاحمدبوالسايح7208302126989
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءعبدالصادقبوالهاز7208303120951
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءيوسفبوايوتالن7208304125155
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءجمالبودشيش720830572673
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءمروانبوديرة720830695531
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءسعادبورايس7208307208718
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءسميةبورجا720830825846
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءيوسفبورحيم720830951007
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءعبدااللهبوركعة720831032271
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءهجربوزرود7208311190448
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءزهيربوزكراوي720831273898
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءايوببوزنبيل720831339345
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءاسامةبوزيان720831452390
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءالدين صالحبوزيان7208315150757
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءطهبوزيدي7208316216500
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءمحمدبوستة720831782111
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءالوهاب عبدبوسراطة7208318149805
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءعادلبوسيف720831911270
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

والكيمياء الفيزياءودادبوشريط7208320106405
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
16

Page 355/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءنبيلبوشقور7208321154285
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءانتصاربوشمة7208322125905
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءالحسينبوضار7208323120478
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءمحسنبوطالب720832424222
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءالدين عالءبوطريش7208325212813
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءعيسىبوطهير7208326153738
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءسعيدةبوعمير720832738372
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءكوثربوعيسي720832872117
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءمحمدبوكدم720832969927
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءيوسفبوكرين720833083492
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءبدربوكيالن720833159593
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءيوسفبوكيالن7208332170486
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءإدريسبولكنز7208333119148
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءمحمدبولهدوب7208334188352
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءحفيضةبومان7208335228350
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءجوادبومجدي720833665426
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءاحمدبويطس720833728500
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءاكرامبويوم7208338134965
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءسوميةتايب7208339150843
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءنهيلةتملوت7208340149011
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
17

والكيمياء الفيزياءزهيرتنضوفت720834121126
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءزكرياءتوامة720834228578
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءاللطيف عبدجبور720834323552
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

جرموني720834491574
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءمروةجمال720834534346
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءياسينحبيبي720834682961
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءرشيدحجار7208347188737
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءمحمدحسناوي7208348153487
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءرياليحسين7208349157687
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءاميمةحفص720835031181
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءياسينحكوش7208351188227
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءسميرحمايمو7208352156229
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءمريمحمروش7208353119483
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءيوسفحمودا7208354235377
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءمحمدحموش7208355220939
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءسعيدحميدوش720835682797
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءهشامحمينا7208357203613
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءالفتاح عبدحوران720835838625
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

حيرا7208359193413
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءنزيهحيمودي720836038706
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
18

والكيمياء الفيزياءسليمةخديري720836168064
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءخديجةخربوش7208362197485
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءامين محمدخروبة720836354403
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءآدم ناجيخريبش720836437729
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءالمنعم عبدخلوق720836575704
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءالحسينخوران7208366143308
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءسكينةخي7208367118492
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءحمزةداوزي7208368235753
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءخولةدباري720836979421
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءخديجةدحموني720837081159
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءأنسدحناوي720837133965
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءيسرىدوها720837250673
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءمرواندوير7208373140768
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءنورالديندياجي720837454021
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءمحمدعفوة راجي720837520648
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءسليمانرائع7208376202951
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءالرحيم عبدرجواني7208377201115
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءمصطفىرشيد7208378196388
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءرشيدةرشيدي7208379187346
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءمحمدرميلة7208380198097
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
19

والكيمياء الفيزياءأحمدزرضان7208381108952
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءهشامزروال720838274985
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءمريمزنيني720838330846
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءأحمدزهير7208384116921
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءمحمدسات سات7208385183666
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءزكرياءسادي7208386178466
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءيوسفسحو7208387132419
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءجيهانسحيمد7208388152255
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءالهادي عبدسرطاطي720838937604
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءهناءسعدان7208390198958
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءسارةسكوري7208391218039
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءحمزةسالم7208392133937
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءمحمدسوهلي720839351579
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءدنياشاجع7208394106915
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءسكينةشقرون720839536298
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءمحمودشكاري7208396119185
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءالعربيشكراش7208397234613
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءمحمدشكور720839811559
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءمرادشكير7208399153548
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

720840012450
 الدين شمس

االدريسي
والكيمياء الفيزياءرشيدة

الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
20

والكيمياء الفيزياءعائشةشوقي720840136979
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءخالدصابر7208402211708
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءالغفور عبدصاليبي720840364018
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءجوادصردي720840459948
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءسميةصريح7208405120423
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءأيوبصعصاع7208406125651
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءحمزةصكاك720840737215
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءمصطفىصلحي7208408232255
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءهللا عبدطلحة720840986436
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءسعيدعادل7208410123499
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءسميرةعاشيق720841111621
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءسناءعباس720841299397
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءانزيمعبدالرحيم7208413133190
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءجمالعتيق7208414175843
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءعبدالرحمانعجمي720841574673
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءنعيمعدو7208416146136
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءيوسفعدية720841793376
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءالفتاح عبدعزام7208418214060
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءأيوبعشرواق7208419194243
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءسفيانعشقي720842060911
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
21

والكيمياء الفيزياءمحمدعطيف7208421110607
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءاسماعيلعفيف720842289413
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءإلياسعلبوبي7208423116936
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءإبراهيمعمالك7208424101020
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءمسعودعمران7208425192833
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءمصطفىعمراني7208426190001
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءمريمعنتري720842767731
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءمريمعياني720842861877
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءاميمةعيوش7208429220489
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءأحمدغوت720843024944
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءيوسففتح7208431158556
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءانسفرحات7208432119981
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءأيوبفرحات720843331818
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءالرحيم عبدفكار7208434149826
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءهشامفودي7208435164448
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءعبدااللهفوز7208436165914
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءجوادقادري7208437212688
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءشامةقاسمي720843834215
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءالعالي عبدقاقا720843962370
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءسعيدالغابة قائد720844053701
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
22

والكيمياء الفيزياءسارةقبول7208441139143
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءيونسقدارة7208442110188
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءعائشةقدحي7208443117254
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءزكرياءقزبور7208444138927
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءسارةكاون7208445160215
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءعبدالرحيمكجان720844671355
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءالحسنكراكي7208447120098
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءأيوبكركاشي7208448147811
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءالمهديكروم7208449107709
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءزكرياءكريم7208450140271
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءسهامكريم7208451122559
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءسوفيانكشاف720845234390
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءعمركلتاين7208453170710
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءسفيانكمار720845422244
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءوابيتكمال7208455150524
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

كنتاوي7208456105510
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءزهيرلبيهي7208457136128
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءشرفلحراري7208458158034
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءعبدالحيلحسيني7208459111802
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءسناءلحمر720846013494
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
23

والكيمياء الفيزياءإسماعيللحميني7208461190580
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءالهادي عبدلرماش7208462131620
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءالرحاليلشهب7208463147736
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءخديجةلطفي7208464158524
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءمنيرلعزيري720846517347
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءهجرلعوينا7208466134057
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءمحمدلفروجي7208467125201
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءنهيلةلقطيب720846891821
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءالحكيم عبدلكحل720846949442
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءيوسفلكزيمير720847062873
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءوفاءلكناوي720847129300
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءسفيانلكويي7208472131663
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءهندلمادي720847326506
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءوصاللمان720847415560
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءحسنلمسيح7208475140636
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءفاطمةلمعاشي720847629649
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

لمهند720847715188
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءجماللهري7208478146756
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءسارةلوظيفة720847934366
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءمحمدمايه720848098130
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
24

والكيمياء الفيزياءالصادق عبدمتصدق7208481143687
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءالمهديمحداد720848274674
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءكمالمحسن720848310620
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءحمزةمحفوظ720848474879
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

محفوظي720848535137
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءبشرىمخفي720848646865
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءالحسنمريد720848771672
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءعبدااللهمزهار720848853612
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءزهيرةمساعيد7208489219064
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءإيمانمسليك7208490174888
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءثوريةمصليح7208491130699
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءنهيلةمفتاح720849225832
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءمحسنملوان720849312866
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءحسناءمنبي720849452068
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءعبدالمجيدمنصوري720849566121
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءأمينموداب720849638205
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءعبدالجليلمورو720849796640
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءخديجةمويني7208498181756
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءمروانناصف7208499196896
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءمحمدنافع7208500110648
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
25

والكيمياء الفيزياءطارقنبار7208501212793
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
26

والكيمياء الفيزياءكوثرنجيد7208502218062
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
26

والكيمياء الفيزياءزكرياءنصير720850375693
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
26

والكيمياء الفيزياءأيوبهرازي7208504213808
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
26

والكيمياء الفيزياءياسينهرومتي7208505114596
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
26

هشيمي7208506149586
 فاطمة

الزهراء
والكيمياء الفيزياء

الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
26

والكيمياء الفيزياءالحسينهكو7208507129358
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
26
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

والكيمياء الفيزياءزكرياءهوطام720850895796
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
26

والكيمياء الفيزياءليلىواكريم720850961001
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
26

والكيمياء الفيزياءأحمدوحا7208510149585
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
26

والكيمياء الفيزياءهشاموطيل7208511157439
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
26

والكيمياء الفيزياءزكرياءويدان720851266849
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
26

والكيمياء الفيزياءرضوانياسين7208513237841
الثانوية التأهيلية ابن عباد 

(جليز)
26

اإلسالمية التربيةابتسامضرموش ايت720600199001
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةابراهيمكلفي720600211394
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةابراهيمبوك أيت720600321574
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةابراهيمناصر أيت720600424761
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةابراهيمبويغجدان720600542967
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةابراهيمبوسالم720600652121
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةابراهيمالمناني7206007104914
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةابراهيمبالقاضي7206008114601
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةابراهيمجعا بن ايت7206009117366
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةابراهيموعزيز7206010119432
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةابراهيماوراو7206011119516
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

7206012123106
 سيدي ايت

امحمد
اإلسالمية التربيةابراهيم

الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةابراهيماضصالح7206013128936
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةابراهيمتويهر7206014163028
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةابراهيمالعضلي7206015181369
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةابراهيمفرايتيس7206016218055
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةابراهيمجيلو7206017221340
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةابراهيمالطاهري7206018221382
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةإبراهيمبوهالل720601964726
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةإبراهيمالغفيري7206020135521
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
1

اإلسالمية التربيةإبراهيمأشراع7206021173172
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحسانسعدالدين7206022208779
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحمدجدي ابن720602315636
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحمدبوفس720602422319
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحمداألشهب720602547669
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحمدالفراوي720602675266
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحمدلقرع720602782183
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةاحمداكرني720602886379
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحمدالصابري7206029108908
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحمداربوبي7206030122501
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحمدعليوي7206031145066
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحمداشجاعي7206032152249
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحمدالعلمي7206033160213
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحمدمورينو7206034165257
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحمدواكوني7206035186543
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحمدهكو7206036198491
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةاحمدصالحي7206037223431
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةأحمدبوشطرت720603836684
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةأحمدالمهداوي720603937361
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةأحمدالمومني720604049216
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
2

اإلسالمية التربيةأحمدإهند7206041110934
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةأحمدكثير7206042120004
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةأحمدابرجيكي7206043128914
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةأحمدبوفنزي7206044130207
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةأحمدتيسي7206045135238
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةأحمدالعمراني7206046169471
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةأحمدالبالوي7206047175848
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةأحمدالتمراوي7206048189410
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةأحمدالزاكي7206049208918
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البكري7206050238739
 عبد احمد

الجليل
اإلسالمية التربية

الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةادريسامعيط720605167103
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةادريسالكبران7206052139989
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةادريسالغزواني7206053168609
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةادريسالخالدي7206054212134
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةأسامةهندى720605543056
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةأسامةتكنامس7206056114533
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةأسامةكداري7206057190632
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةاسماءانشيري720605829265
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةاسماءالخالدي720605952953
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3

اإلسالمية التربيةأسماءأعلوان720606020455
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةأسماءالفاتحي7206061222190
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةاسماعيلكنتاوي720606263993
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةاسماعيلالزعيم720606363869
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةاسماعيلونير720606481230
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةاسماعيلالصبار720606592554
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةاسماعيلالحفيد720606699281
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةاسماعيلالخوة7206067155108
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةاسماعيلطالع7206068161618
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةاسماعيلمنصوري7206069214612
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةإسماعيلأكفار720607079833
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةإسماعيلعال حمو7206071126379
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

Page 379/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةإسماعيلالسالك7206072173238
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةاسيةالطبراني720607398109
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةاشراقفائز720607484622
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةاكراممنير720607556963
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةالبشيرالبدراري7206076177060
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةالحبيبازنين720607718811
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةالحبيببابو7206078233616
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةالحسنعزي بن720607921370
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةالحسنوداها7206080105274
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
4

اإلسالمية التربيةالحسنلكحل7206081116570
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسنزحوف7206082119358
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالحسنأزكاغ7206083127223
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسنادبهرور7206084141212
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسنبوحدو ايت7206085146337
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسنصبري7206086146957
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسناداحميدى7206087155726
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسنحمي7206088235374
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسينربه عبيد720608920405
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسيناألشهب720609027983
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسينالعربي720609149613
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسيناقسيس720609249736
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسينزعيم720609382630
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالحسينعمار720609491656
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسينبحدو ند720609599955
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسينأمشاض7206096113087
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسينالزاهر7206097121604
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسينأزكاغ7206098141332
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسينبهي أيت7206099150833
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسينابراهيم ايت7206100163774
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
5

اإلسالمية التربيةالحسينأجاعة7206101189601
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالحسينتانسي7206102190891
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالحسينكوريح7206103192809
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالحسينصغير7206104202036
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6
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اإلسالمية التربيةالحنفيالقاضي720610590695
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالزهرةالرقيبي7206106154569
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالزوهرةبغدادي7206107209859
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالسعيدمازوز7206108162018
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالسعيدالسبايسي7206109203043
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالشيماءطلوع720611063816
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالضوفقهي720611195311
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالطيبالرادي7206112187847
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالطيبالحاج أيت7206113208790
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالعربيالميلودي7206114130431
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالعلمياديونس7206115164136
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6
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اإلسالمية التربيةالمصطفىالحرمالي720611652906
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالمصطفىاجابري720611772677
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالمصطفىالمرابط720611875231
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالمصطفىالعبيدي7206119109254
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالمصطفىدحدوح7206120117154
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
6

اإلسالمية التربيةالمصطفىبوزية7206121166051
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةالمصطفىالمصلوحي7206122194202
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةالمصطفىاشهيبة7206123209745
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةالمصطفىازناك7206124228078
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةالمكيشوقي720612519127
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةالمهديالجالل720612634525
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7
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اإلسالمية التربيةالمهديهدي720612744785
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةالمهدياالدريسي720612873495
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةالمهديعطفي7206129160345
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةالهامونيناش7206130197366
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةكلثوم أمالهدان7206131224021
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةامالبنبوستة7206132215935
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةأمالوايا720613380691
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةامباركشاكر7206134113373
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةامباركالمسيح7206135171193
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةاميمةابلقاس720613674828
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةامينالحسناوي720613730400
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7
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اإلسالمية التربيةامينانخيلي7206138154986
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةامينةالسعدي720613947913
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةأمينةقيدوح بن7206140117758
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
7

اإلسالمية التربيةأمينةالشطابي7206141214548
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةأمينةمسترحم7206142222406
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةانتصارمالة720614313690
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةإنتصاربوعرودة720614444812
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةانسبيدان720614527159
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةانسحيار7206146117525
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةأنسلحمر720614721905
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةاوغزيفمحمد720614818462
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8
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اإلسالمية التربيةايماناالمين720614917024
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةإيمانبوسهمين7206150132125
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةايوبحداد720615190906
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةايوبكروم7206152103445
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةايوبالرامي7206153161841
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةأيوبالعجالوي720615476389
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةأيوبالرايسي720615582848
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةأيوبلبريبش7206156113047
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةأيوبهيباوي7206157115348
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةأيوبالعمري7206158147058
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةبدرادغيسي720615935517
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8
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اإلسالمية التربيةبدرهللا عبد أيت7206160192476
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
8

اإلسالمية التربيةبدرحماد أيت7206161227270
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةبشرىنافع7206162199615
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةبعيليايوب7206163125114
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةبكاسعمار7206164172949
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةبهيجةحاسين7206165106574
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةبوبكرالدين شرف7206166136230
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةبوجمعبالقاضي720616780969
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةبوجمعةالحامدي7206168199083
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةتوفيقالغدويني720616976378
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةتوفيقشرفي720617089571
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9
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اإلسالمية التربيةتوفيقكاسم7206171100956
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةتوفيقامعيزي7206172105387
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةتوفيقحري7206173225083
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةجمالاشوناض720617423556
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةجمالزيكي720617523406
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةجمالالباز720617655860
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةجمالبوسعيد7206177100716
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةجمالشرفي7206178109306
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةجمالالناصري7206179113868
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةجمالمصباح7206180129018
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
9

اإلسالمية التربيةجمالالطاهري7206181165598
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10
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اإلسالمية التربيةجمالالروحي7206182208060
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةجمالالسباعي7206183238986
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةجميلةعزيزي ايت720618475813
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةجميلةاالدريسي7206185135584
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةجهادتمشة7206186235018
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةجوادحمدا7206187197224
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةحافظالمزوضي7206188218020
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةحسنادعبال720618910134
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةحسنالدهوبي720619033314
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةحسنالقدميري720619161612
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةحسنطويل720619288377
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةحسنوكيل720619389176
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةحسنإدريسي720619489244
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةحسنأمزال720619594191
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةحسنامزوار720619697567
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةحسناوتزروالت7206197108948
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةحسنامرشيح7206198109488
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةحسناهواري7206199118597
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةحسنجبراني7206200123955
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
10

اإلسالمية التربيةحسنطالب ايت7206201124210
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحسنالنحيلة7206202127055
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحسنمنظور7206203135055
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11
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اإلسالمية التربيةحسنالفضيل ايت7206204142109
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحسناكرام7206205145723
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحسناجغادة7206206150132
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحسنرزوق ايت7206207158033
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحسنالزرهوني7206208166005
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحسناداحمد7206209171818
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحسنلقمان7206210182383
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحسنزربان7206211222251
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحسنلديب7206212234247
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحسناءتبارين720621324840
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحسناءالصالحي7206214101115
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةحسناءاحسايني7206215109131
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحسناءأبوعال7206216123074
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحسناءفرحات7206217183987
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحفصةأكازو7206218119666
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحفصةمعرض7206219140483
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحفصةزينب ايت7206220215472
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
11

اإلسالمية التربيةحفيظبوردلة720622119750
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحفيظنصار7206222222210
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحفيظةربي عبد720622385855
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحليمةالبخشات720622497754
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحليمةالعالوي7206225177983
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

Page 393/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك
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اإلسالمية التربيةحمزةالشوبي720622615592
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحمزةعاتق720622721724
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحمزةالغابيري7206228104350
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحمزةالرامي7206229112841
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحمزةبلماحي7206230119692
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحمزةلحمامة7206231189082
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحميدغنام7206232100444
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحميدادجو7206233142927
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحميدالشرادي7206234165419
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحميداختي بن7206235196033
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحميدالمنصوري7206236209127
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12
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اإلسالمية التربيةحميدهللا فتح7206237238529
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحنانالسويبة720623827086
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحنانلغليمي720623936760
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحنانبودويل720624057441
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
12

اإلسالمية التربيةحنانالشطيني7206241106581
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةحنانمجوجي7206242186104
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةحناناكشيرة7206243202432
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةحنانابوبان7206244232874
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةحياةأزدي7206245109639
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةحياةبنحسو7206246113673
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةخالدنوهار720624739853
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13
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اإلسالمية التربيةخالدمونادي720624857343
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةخالدالعالمي7206249139101
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةخالدالزروال7206250157844
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةخالدالمعتصم7206251159343
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةخالدغروابي7206252163435
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةخالدأكشوض7206253195348
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةخالدالباز7206254224530
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةخدوجالمريوش7206255182370
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةخدوجرضواني7206256229966
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةخديجةالتوفيق720625723970
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةخديجةأوبهي720625827391
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

Page 396/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
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اإلسالمية التربيةخديجةموفتيح720625951051
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةخديجةالهالز720626053874
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
13

اإلسالمية التربيةخديجةاكرام720626183229
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةخديجةبجاح720626289320
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةخديجةوازغور ايت7206263107944
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةخديجةبضار7206264127716
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةخديجةحوميمي7206265129962
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةخديجةالمنتصر7206266130317
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةخديجةلهاللي7206267145056
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةخديجةعزام7206268159393
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةخليلالشعابتي720626970359
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14
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اإلسالمية التربيةخولةحميمصا720627086210
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةخولةالحسناوي7206271105202
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةخولةلحسوة7206272108844
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةخولةسالك7206273160227
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةخولةالسيحي7206274174972
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةداودعزيز7206275154476
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةدحاناحريرة7206276203876
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةرجاءلكليل7206277166016
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةرحالفقيهي720627827518
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةرحالخي7206279153690
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14

اإلسالمية التربيةرحمةجميل720628094615
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
14
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اإلسالمية التربيةرحمةأتشعيبت7206281177746
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرزيقةالزاهري7206282161605
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيدفقيهي720628328686
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيداجمور720628437163
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيداجري720628554451
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيدادسعيد720628658244
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيدأوبيهي720628758568
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيدالعسري720628875447
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيدبالحسن7206289121831
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيدالقدوري7206290122765
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيددنفلي7206291129224
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةرشيدالخطيب7206292130594
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيدبياضي7206293133639
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيدالناصري7206294147757
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيدإدمسعود7206295181258
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيدحورة7206296183037
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيدالحيان7206297198793
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيداميش7206298208252
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيدهالوي7206299211670
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيدندهمو7206300227057
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
15

اإلسالمية التربيةرشيدةالشديري7206301228360
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةرضاناني ايت720630256701
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةرضاحيحي720630397520
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةرضوانالشتوي720630478538
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةرضوانسروري7206305116856
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةرضواناالله راجى7206306135741
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةرضوانالعسري7206307159608
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةرضىالقصير720630814351
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةرفيقةتاجي7206309138383
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةرقيةالصوابي720631016050
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةرقيةالمرابط720631123751
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةرقيةالداودي720631236059
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةرقيةايلوكان7206313104107
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةرقيةالطالبي7206314128695
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةزبيرالياسني720631511173
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةزكرياءأزناك720631653852
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةزكرياءبوخاري7206317164067
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةزكرياءأبال علي أيت7206318184537
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةزهراءالقاضي ايت7206319199598
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةزهيرالطويل720632046312
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
16

اإلسالمية التربيةزهيررازق بن7206321138076
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةزهيرةالدعدي720632253352
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةالعابدين زينالعدناني7206323224996
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةزينبلحرش720632493416
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةزينبديالكي7206325136801
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةزينبةاليقين720632676137
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةسارةالحدري7206327118594
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةسارةاالدريسي7206328128607
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةسارةهاشم7206329164429
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةسالماالصفر720633026155
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةسعادالعطيف720633134039
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةسعادبنسالمة720633250523
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةسعادبالوي720633392653
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةسعاداجعيط7206334129278
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةسعادباري7206335136054
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17
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الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةسعيدأبودريس720633622342
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةسعيدالحاني720633752635
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةسعيدالسعديي720633881111
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةسعيدمسعودي720633987447
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةسعيدبوكريم720634089787
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
17

اإلسالمية التربيةسعيدداسع720634193328
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسعيدالكومي720634295506
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسعيدمحاتي7206343105525
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسعيدمروش7206344113652
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسعيدلطفي7206345123696
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسعيداوفال7206346148210
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةسعيدلفرومي7206347148788
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسعيدمحمدي7206348179667
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسعيدسوفو7206349195479
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسعيدالغازي7206350208857
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسعيدبوعنان7206351209301
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسعيدةالطويل720635222031
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسعيدةاشوان720635344202
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسعيدةونوض ايت720635494566
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسفيانالسعيد ايت720635513463
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسفيانبويا720635615870
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسفيانلعميري720635751212
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةسفيانالعزوزي7206358125395
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسفيانفاطيمي7206359142613
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسفيانلمين7206360148053
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
18

اإلسالمية التربيةسفيانأيوب بن7206361149278
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسفيانزروال7206362176564
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسفيانإجورك7206363181951
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسكينةأكرام7206364177654
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسلمىبنكنون7206365131942
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسليمةالضو بن720636657819
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسميةالحرتي720636725030
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسميةعزالدين720636834078
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةسميرمرداس720636929943
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسميرغندول720637090574
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسميرةسلمان720637166997
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسميرةالحسناوي7206372105064
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسميرةهنيدة7206373106611
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسميرةالحوزي7206374141364
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسميرةخافو7206375230519
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسناءبركة720637648805
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسناءاقرور7206377103996
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسناءكلنا7206378127600
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسناءكيران بن7206379149782
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19
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اإلسالمية التربيةسناءبرامي7206380151722
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
19

اإلسالمية التربيةسناءحساني7206381161495
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةسهامبللغزال720638251977
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةسهامالعامري720638385194
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةسهاممنان7206384104558
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةسهاملشهب7206385236626
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةسهيلافركيس720638643117
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةسوكينةشاشي720638793167
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةسوميةطبايبي720638862177
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةسوميةالشراربي7206389233761
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةسيهامالشيباني720639092256
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةصابرالحموعلي720639160005
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةالدين صالحالعسري720639269890
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةالدين صالحلحرش720639375127
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةطارقبلعيد ايت7206394142020
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةطهالطوراني720639517657
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةطهالمعتصم7206396138217
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةطهأمادي7206397210016
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةعادلاوعال720639854225
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةعادلالمردي7206399112899
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةعادلمسعود ايت7206400126121
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
20

اإلسالمية التربيةعادلعيوش7206401133133
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةعادلباين7206402137031
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةعادلكريم7206403191069
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةعادلخربوش7206404193471
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةعادلبلكراب7206405208137
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةعادلقلقازي7206406210238
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةعائشةسيسي720640752224
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةعائشةفريك720640854942
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةعائشةياسين720640960974
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةاالله عبدحميدو7206410210188
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةاإلله عبدالعالم7206411101556
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةالباسط عبدالنوتي7206412202272
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالباسط عبدالدروش7206413212055
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةالجبار عبدملوك720641443821
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةالجليل عبدالزيدية بن720641530046
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةالجليل عبدالناصري7206416158464
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةالحق عبدعلواش720641747014
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةالحق عبدعرفة720641898359
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةالحق عبدالدين حب7206419101753
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةالحق عبدالهبولي7206420235129
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
21

اإلسالمية التربيةالحكيم عبدالقلدة7206421172120
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالحليم عبدامين7206422208077
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالحميد عبدعيسى720642342232
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالحميد عبدمرادي7206424111185
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحمان عبدالساخي720642511355
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحمان عبدعطا720642634664
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحمان عبدبرخوش720642774762
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحمان عبدموسى720642878654
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحمان عبداكزمت7206429194427
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحمن عبدالقش ايت720643016408
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحيم عبدلقمان720643121744
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحيم عبدأشديك720643227877
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحيم عبدستيتو720643370304
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحيم عبداحساين ايت720643492081
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالرحيم عبدادهيبة بن7206435109693
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحيم عبدزروال7206436115568
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحيم عبدالعالي7206437153275
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحيم عبدالدين صالح7206438157706
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحيم عبدامحرزي7206439193664
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرحيم عبداكسوس7206440214585
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
22

اإلسالمية التربيةالرزاق عبدهوراوي720644188858
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالرزاق عبددادا720644291539
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالرزاق عبدالعباسي7206443102976
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالسالم عبدالوكيل7206444130039
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

7206445181661
 محمد ايت

وعزيز
اإلسالمية التربيةالسالم عبد

الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالسميع عبدعائشة بن ايت720644666596
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالشفيق عبدحيدة7206447196636
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالصادق عبدحميدوش720644818413
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالصماد عبدالفهداوي720644939813
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالصمد عبدالفاتحي720645039500
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالصمد عبدالزيادي7206451108084
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالصمد عبدابورك7206452117406
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالصمد عبدلمغاري7206453133333
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالصمد عبدشكير7206454142006
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالصمد عبدبيوضة7206455146601
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالصمد عبدأضعيف7206456155933
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالصمد عبداوسوس7206457160348
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالصمد عبدبوالعصافر7206458223022
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالعاطي عبدكناز7206459231221
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالعالي عبدبلعيد او720646075566
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
23

اإلسالمية التربيةالعالي عبدمالك ايت7206461110747
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالعالي عبدالبوهي7206462208828
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالعزيز عبدبنعال720646329780
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالعزيز عبداتلمساني720646440116
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالعزيز عبدبوقاسم720646558009
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالعزيز عبدباحسين7206466125046
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالعزيز عبدبلقاضي7206467146692
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24
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جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةالعزيز عبدالحاجي7206468149099
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالعزيز عبدجبري7206469149876
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالعزيز عبدالمازوني7206470182444
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالعظيم عبدالفنكل720647119071
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالغاني عبدعال أيت720647254324
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالغفور عبدالعروسي7206473175066
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالغني عبدالسعيدي720647459320
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالغني عبداعلي علي7206475204879
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالغني عبدالبيصوري7206476227709
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالفتاح عبدبيدان720647727576
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالفتاح عبدالوجطاني7206478106648
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24
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اإلسالمية التربيةالفتاح عبدصابر7206479125490
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالفتاح عبدالسعيدي7206480158747
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
24

اإلسالمية التربيةالفتاح عبدبلخير ايت7206481237407
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةالقادر عبدحسونة7206482108583
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةالقادر عبدبوعالفة7206483116359
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةالكامل عبدصادق7206484161953
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةالكبير عبدلشقر7206485104651
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةالكبير عبدالبركاوي7206486150437
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةالكبير عبدتوفيق7206487156075
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

7206488198523
 هللا عبد ايت

اعلي
اإلسالمية التربيةالكبير عبد

الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةالكريم عبدبومركود7206489105258
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25
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اإلسالمية التربيةالكريم عبدالفصال7206490108986
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدكديري720649110913
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدشيبوب720649212864
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدبيض720649316519
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدأبراغ720649436677
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدالزبير ايت720649570228
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدادبهي720649673341
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدحمدان أيت7206497101105
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدجيليدي7206498101114
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدطويل7206499111352
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدصبري7206500119287
الثانوية التأهيلية موسى بن 

(سيدي يوسف بن علي)نصير 
25
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اإلسالمية التربيةاللطيف عبدالبدري7206501128532
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدبوسكين7206502131552
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدالغريسي7206503155260
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدالعز أبو7206504163892
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدلمنظم7206505174613
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةاللطيف عبدنبارك ايت7206506202638
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدبكا720650721975
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدالقنديلي720650821678
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدأوبيهي720650945651
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدشاكر720651054018
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدوافق720651158478
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1
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اإلسالمية التربيةهللا عبدالطالب أيت720651274583
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدحسي720651388070
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدالبلوط7206514131449
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدالزاحوط7206515142384
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدالبلقيسي7206516158096
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدالموذن أيت7206517163493
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدرضوان7206518178749
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدالعزاوي7206519190271
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدالرايس7206520200146
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
1

اإلسالمية التربيةهللا عبدبوراس7206521207787
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةهللا عبدانفلوس7206522213650
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2
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اإلسالمية التربيةهللا عبدالمختار أيت7206523214062
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةهللا عبدابحاويح7206524220406
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةهللا عبدالناجي7206525221775
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةالمجيد عبدبوخريص7206526105121
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةالمطلب عبدالنميلي7206527142882
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةالمنعم عبدحوش7206528105249
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةالمنعم عبدالمنصوري7206529180630
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةالنعيم عبدبامان7206530140782
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةالنور عبدصمودي720653184900
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةالهادي عبدمسيح7206532144119
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةالهادي عبدأكراض7206533182855
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2
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اإلسالمية التربيةالهادي عبدبحمان7206534191284
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةالواحد عبدبابا720653539987
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةالواحد عبدالعروم7206536105027
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةالواحد عبدشرفي7206537129046
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةالوافي عبدالجوزي7206538191144
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةالوهاب عبدالداودي7206539160165
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةالوهاب عبدعاشيق7206540195116
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
2

اإلسالمية التربيةعبدااللهالعزوزي720654169782
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدااللهالخاوة7206542184109
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالباسطناصري7206543123890
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالجبارالجبهة720654492777
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3
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اإلسالمية التربيةعبدالجليلاعديلة بن7206545103701
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالجليلمفتاح7206546189809
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالحفيظلكحل7206547189401
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالحقطلوع7206548204721
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالحكيمكسرن7206549135282
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالحكيمالغالي7206550141776
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالخالقباعمران720655127702
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالرحمانالشتيبة ايت720655267556
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالرحيمالحيان720655349210
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالرحيماجاعة7206554105131
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالرحيملوقيد7206555123719
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3
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اإلسالمية التربيةعبدالرحيمالعضلي7206556144230
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالرحيمامدجار7206557163396
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالرحيملفضيل7206558168386
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالرزاقسمتور720655974412
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالصمداهنيب720656067653
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
3

اإلسالمية التربيةعبدالصمدليقاوي7206561123152
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدالصمدالفحلي7206562230950
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدالعاليالحداد7206563120974
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدالعزيزورار720656474312
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدالعزيزلحرش7206565148198
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدالعزيزالكاملي7206566196591
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4
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اإلسالمية التربيةعبدالغنيالنويسي720656746725
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدالفتاحفكنيش720656819957
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدالفتاحوعيس7206569230809
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدالقادربومزود720657074172
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدالكبيرفوزي720657114582
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدالكبيربلخروج7206572176926
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدالكبيرالمودن7206573227460
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدالكريمابراهيم ايت7206574120314
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدالكريماوريك7206575236797
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبداللطيفالوريدي720657676980
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبداللطيفبعال720657786909
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4
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اإلسالمية التربيةعبداللطيفثالف7206578239994
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدهللاالشاضمي720657917760
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدهللاالمودن720658033069
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
4

اإلسالمية التربيةعبدهللابوشركة720658136096
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعبدهللامربو720658285222
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعبدهللااسيدي7206583120108
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعبدهللازهير7206584194636
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعبدهللاطرانت7206585231158
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعبدالمالكاحميدوش7206586163461
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعبدالمطلبمصباح720658792312
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعبدالمومنبوهالل7206588187464
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5
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اإلسالمية التربيةعبدالهاديعليوي7206589102247
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعبدالواحدالمالقي7206590184635
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعبدالوهابالفيطح720659175401
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعبدانالعرفاوي720659288866
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعبداللهبندرم7206593170293
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعتيقةانديوي720659484147
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعتيقةبنعباد7206595156637
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعتيقةبلغالي7206596220017
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعثمانالصابري720659758455
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعثمانموتلي720659868120
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةعثمانكمال ابو7206599106080
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5
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اإلسالمية التربيةعثمانالكوكبي7206600203442
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
5

اإلسالمية التربيةالدين عزبنعيسي720660147236
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةالدين عزالسكافي720660247903
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةالدين عزمحسن7206603159158
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةالدين عزخراز7206604177870
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعزالديننافع7206605128545
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعزالدينزيوض7206606202966
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعزيزنصر720660721049
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعزيزأزرزاغ720660823625
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعزيزفائق720660987845
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعزيزبورتي720661089278
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6
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اإلسالمية التربيةعزيزالشايب7206611106145
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعليوعبو720661275572
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعليالشيخ بن7206613152692
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعماادالفيطح720661460784
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعمادبنزيدان720661586984
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعمادعسال7206616113850
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعمادزيري7206617162075
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعمارالعمراني720661837593
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعمراتوكا720661911676
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعمراومغار ايت720662014052
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
6

اإلسالمية التربيةعمرصاليح720662117150
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7
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اإلسالمية التربيةعمراعتب720662222337
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةعمرالرجراجي720662324484
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةعمرلطفي720662424982
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةعمرأبوعمر720662543645
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةعمرالراجي720662660024
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةعمراألبيض720662763244
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةعمرتغراط ايت720662882798
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةعمرالمحمودي720662989306
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةعمرازنير7206630115721
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةعمرعزيز7206631130213
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةعمراكوشوض7206632163170
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7
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اإلسالمية التربيةعمرمنيقش7206633165623
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةعمرافقير7206634195916
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةعمرمربوح7206635230370
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةعواطفالكوني720663662859
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةعواطيفالداش720663732169
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةغزالنالحامدي7206638139095
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةفاتحةرضواني7206639223903
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةفاطمةالقائد ايت720664021353
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
7

اإلسالمية التربيةفاطمةخلدون720664132383
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

اإلسالمية التربيةفاطمةتضاط720664236390
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

اإلسالمية التربيةفاطمةبجى720664370773
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8
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اإلسالمية التربيةفاطمةالمالقي720664494785
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

اإلسالمية التربيةفاطمةامراض7206645134552
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

اإلسالمية التربيةفاطمةمنصت7206646162208
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

اإلسالمية التربيةفاطمةبوعاللة7206647186725
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

اإلسالمية التربيةفاطمةبودرن7206648187666
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

اإلسالمية التربيةفاطمةبورامان7206649206422
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

القنوري720665012280
 فاطمة

الزهراء
اإلسالمية التربية

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

المنداوي720665149710
 فاطمة

الزهراء
اإلسالمية التربية

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

البرش720665253298
 فاطمة

الزهراء
اإلسالمية التربية

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

صرصاري720665376066
 فاطمة

الزهراء
اإلسالمية التربية

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

بوغدادي7206654104540
 فاطمة

الزهراء
اإلسالمية التربية

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

موالي أيت7206655123260
 فاطمة

الزهراء
اإلسالمية التربية

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

التجاني7206656149691
 فاطمة

الزهراء
اإلسالمية التربية

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

العمراني7206657189662
 فاطمة

الزهراء
اإلسالمية التربية

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

المباركي7206658205695
 فاطمة

الزهراء
اإلسالمية التربية

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

اإلسالمية التربيةفتيحةحايال7206659172659
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

اإلسالمية التربيةفتيحةامسيح7206660187353
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
8

اإلسالمية التربيةفدوىالبداوي720666123337
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةفريدبوشن7206662146516
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةفريدالدامر7206663162141
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةفؤادلمريني7206664124780
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةفؤادالفرخسي7206665160987
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةفؤادزحال7206666179105
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةكريمةبومجد720666713099
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةكريمةلصبهاني720666816390
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةكمالالسلمي720666992673
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةكماللعرج7206670111648
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةكمالبوشتلة7206671159368
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةكمالاوجبور7206672198028
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةكنزةالشباطي720667396316
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةكنزةالبوعزيزي7206674159885
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةكوثرمؤدب720667595295
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةكوثرالغول7206676200292
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةلبنىمستقيم720667733099
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةلحسنالرايس720667824581
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةلحسنأمالل720667969902
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةلحسناهكاس720668089722
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
9

اإلسالمية التربيةلحسننادي720668196277
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةلحسنبلوط7206682122242
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةلحسنالبركاوي7206683133163
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةلحسنالكريمي7206684135179
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةلحسنبلين7206685185420
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةلحسنبودراع7206686188804
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةلحسنأبعمران7206687192313
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةلحسنسوفو7206688195084
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةلحسنأبوكرام7206689200868
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةلحسنحمو ايت7206690201659
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةلحسناسبان7206691203647
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةلطيفةبوكضيد720669257807
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةلطيفةكسوس7206693100440
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةلطيفةحماتي7206694155620
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةلطيفةالكرماعي7206695234879
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةلفرينديبوجمعة7206696143691
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةليلىالسفيوي720669745656
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةليلىالمنصوري7206698130951
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةمحسنالجبار720669917440
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةمحسنازويتن7206700109458
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
10

اإلسالمية التربيةمحسنفايز7206701187216
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحسنالعلمي7206702211921
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحماداوزالن7206703190564
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمدامدهون720670411601
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمدبها720670510966
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمدشوقي720670615587
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمددنكير720670717006
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمداقزيبرة720670818916
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمداسوس720670919060
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةمحمدوزان720671020560
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمدالصبري720671122348
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمدهراش720671225872
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمدعليلو720671328707
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمدسكياطي720671429521
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمدازناك720671533285
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمدايحيا احماد ايت720671634194
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمدمصور720671735172
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمدالطالب720671837616
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمدالعرش720671940158
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11

اإلسالمية التربيةمحمدأمعمي720672040343
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةمحمدوجا ايت720672141815
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدإدحمو720672242690
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدهاشم720672343322
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدالمنصوري720672445363
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدغنامي720672552275
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدالحسين أيت720672653673
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدالخردوش720672753876
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمددباج720672858222
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدحطاب720672960962
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدابعاش720673061244
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدأفروش720673168480
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةمحمداحبزو720673268496
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدالعرج720673371884
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدذاكر720673476524
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدناقي720673583104
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدعزوزي720673686938
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدبوديرة720673788323
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمداألطراش720673889039
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدبيكروان720673990345
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدسريوك720674091033
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
12

اإلسالمية التربيةمحمدباحمدي720674191095
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمداليوسفي720674295542
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13
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اإلسالمية التربيةمحمدالعبدي720674397870
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدالفقيه ايت720674498013
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدلعظم720674598595
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدالدرعي7206746102162
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدالعوك7206747103965
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدالبوزيدي7206748104453
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدابولوز7206749104752
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمداإلدريسي7206750104180
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدمسعود اد7206751110320
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدالوراد7206752113966
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدادريس بن7206753114558
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13
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2019 نونبر 16 يوم
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اإلسالمية التربيةمحمدلعوادي7206754116850
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدبوهب7206755124279
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدادريوش7206756124874
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدالعماري7206757125605
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدالخريجي7206758129080
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدالبشواري7206759129096
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدابعاش7206760132413
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
13

اإلسالمية التربيةمحمدالمنصوري7206761132416
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدالعواد7206762136699
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدالراشدي7206763137515
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدلحميدي7206764138552
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14
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اإلسالمية التربيةمحمدالوعيض7206765140762
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدارازك أيت7206766141209
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدبتسقيل أيت7206767144644
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدالعباسي7206768144915
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدشيخ بن7206769152253
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدسقام7206770153366
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدحيون7206771155491
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدالحيداوي7206772159048
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدادحسين7206773165428
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدكعباد7206774168734
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدبوعصافر7206775171217
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14
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اإلسالمية التربيةمحمدلوبيهي7206776178650
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدصابر7206777179479
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدابوالوفاء7206778182763
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدالمنتري7206779184000
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدرجاء7206780186793
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
14

اإلسالمية التربيةمحمدالمصلوحي7206781194211
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةمحمدبوطهير7206782197180
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةمحمداوبلعيد7206783201226
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةمحمدسبع7206784203882
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةمحمدالمباركي7206785204893
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةمحمدموليد7206786205880
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15
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اإلسالمية التربيةمحمدجمال7206787214701
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةمحمدأقديم7206788215969
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةمحمدالوريكي7206789219168
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةمحمداشرامطي7206790221688
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةمحمدبوسعيد7206791227431
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةمحمدإدبال7206792230138
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةمحمدالمسعودي7206793237688
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةالحبيب محمدكثيف720679431439
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةالمختار محمدأهدا العزاوي7206795221842
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةخالد محمدفقروجي7206796156365
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةرضا محمدالحيان720679724624
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15
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اإلسالمية التربيةمحندوخصاص ايت7206798165541
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةمرادالوراشي720679987311
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةمرادقدرة720680092759
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
15

اإلسالمية التربيةمراداالزرق7206801202394
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمرواناهريمش720680220466
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمروانبرودي720680367860
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمريمالقبلي720680413249
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمريماألنوار بو720680521885
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمريمسودي720680637258
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمريمالقادري720680745299
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمريمنقيلي720680855432
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16
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اإلسالمية التربيةمريمالزوين720680975835
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمريماوالعسري720681084933
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمريممفيد720681187285
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمريممخلص720681293682
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمريمصديقي7206813145223
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمريمالرقيبي7206814164026
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمريمتزركين7206815164286
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمريمقيدوح بن7206816226803
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمريمالنشري بن7206817229974
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمصطفىالزروالي720681852519
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمصطفىرزقي720681977020
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16
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اإلسالمية التربيةمصطفىلحرش720682078443
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
16

اإلسالمية التربيةمصطفىحمي720682198476
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةمصطفىبولباز7206822114246
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةمصطفىاوشن7206823116605
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةمصطفىقربان7206824126769
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةمصطفىالجمري7206825133677
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةمصطفىالكرش7206826134294
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةمصطفىأفقير7206827153823
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةمصطفىبوزيد ايت7206828166622
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةمصطفىبوسدرة7206829167293
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةمصطفىالمعتصم7206830169042
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17
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اإلسالمية التربيةمصطفىالدادسي7206831173221
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةمصعببلقايد720683228305
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةمعاذالتزرالي7206833114823
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةمليكةاسحيري7206834142304
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةمليكةالحاج ايت7206835141944
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةموسىالشامخ720683623713
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

الغزاوي7206837212041
 عبد موالي

الرحيم
اإلسالمية التربية

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةعمر مواليالعلوي محترم7206838104007
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةمومنالغازي7206839135354
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةميلودلحسن اد7206840100256
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
17

اإلسالمية التربيةناديةمفتاح720684173109
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18
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اإلسالمية التربيةناديةالعنقي7206842110365
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةناديةبنعياد7206843133693
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةناديةمسافر7206844174553
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةناديةبوعدي7206845193412
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةناصرةبوركات720684643493
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةنبيلالجبلي7206847109270
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةنبيلالمؤدن ايت7206848109758
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةنبيلالفطناصي7206849120528
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةنجاةمحجوبي7206850148981
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

7206851191856
 سيدي ايت

مومن
اإلسالمية التربيةنجاة

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةنجاةالرويسي7206852215107
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18
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جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةنجيبشكري7206853115096
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةنجيبازيكي7206854151953
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةنجيةالعزري7206855124897
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةنزهةالعربي ايت7206856175768
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةنسرينالخصبي7206857212903
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةنعيمةحبالي720685816496
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةنعيمةاليزيدي720685957854
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةنعيمةحمدي7206860223981
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
18

اإلسالمية التربيةنهيلةدريوش7206861222160
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةنوالهم بن يت ا7206862138492
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةنوالالنعيمي7206863197437
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19
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اإلسالمية التربيةالدين نوربويسكي720686490279
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةالدين نورمنتصر720686592232
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةالدين نورحدادي7206866102023
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةالدين نورشاكر7206867142270
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةالدين نورمرواح7206868179397
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةالهدى نورتعربت ولد720686928697
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةنورالدينالعضلي7206870126086
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةنورالدينجابر7206871190167
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةنورالدينالصبار7206872224408
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةهاجرمشكاطي7206873223277
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةهاجراشكيكة7206874226644
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19
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اإلسالمية التربيةهدىالزوداني7206875183112
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةهشامابلينكا720687627999
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةهشامبولهوى720687732293
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةهشامحيمودة720687833070
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةهشامالناصري720687939950
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةهشامبوريك720688052134
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
19

اإلسالمية التربيةهشامعصفور7206881118430
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةهشامالحمدوشي7206882131622
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةهشامبودرس7206883162960
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةهشاملهالل7206884164789
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةهشامجميل7206885166072
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20
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اإلسالمية التربيةهشامفضيل7206886201838
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةهشامالوفاقي7206887228497
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةهنداسعدي720688881336
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةهندشطيطة7206889166439
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةودادالقاضي أيت720689033153
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةودادكرومي7206891156223
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةوفاءضوفار720689259866
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةياسينامرصيد720689311843
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةياسيناالعرج720689427645
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةياسينعزيزي720689541232
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةياسينمبروك7206896147901
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20
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اإلسالمية التربيةياسينالبهنوني7206897153439
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةياسينالضريف7206898158015
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةياسينأمهوض7206899184834
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةيحيىالغفيري720690053472
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
20

اإلسالمية التربيةيوسفالحدري720690110672
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيوسفسويبة720690231636
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيوسفمصدق720690344221
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيوسفبوستة720690445892
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيوسفالفتحي720690558819
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيوسفالبوعزاوي720690665624
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيوسفكريري720690787929
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21
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اإلسالمية التربيةيوسفالرامي720690889025
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيوسفالدمسيري720690993029
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيوسفهاشم720691095296
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيوسفأمزيل7206911105868
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيوسفالنجاري7206912135154
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيوسفعزام7206913159728
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيوسفلكريش7206914160465
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيوسفالمنوني7206915179576
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيوسفالحالوي7206916183656
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيونسوزاز720691716666
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيونسالكنتوري720691843790
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

اإلسالمية التربيةيونسأكفار720691985351
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيونسالحاج أيت7206920133223
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
21

اإلسالمية التربيةيونسالنوتي7206921133706
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
22

اإلسالمية التربيةيونسمويل7206922157468
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
22

اإلسالمية التربيةيونستعلبة7206923208243
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
22

اإلسالمية التربيةيونساشكيكة7206924213453
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
22

اإلسالمية التربيةيونسرحالن7206925220591
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
22

اإلسالمية التربيةيونسالكوش7206926221733
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

(سيدي يوسف بن علي)بنبين 
22

البدنية التربيةسليمانأبارو720700194383
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةرشيدابردى7207002143380
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةأمين محمدأبعوا7207003153338
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةأمينأبال7207004182757
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةسفيانأبال7207005166004
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةالكريم عبدابالغ720700642296
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةالحق عبدابلوح7207007129371
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةالكريم عبداحمد ابن7207008203671
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةعزيزقاسم ابو7207009182328
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةبتسامابوطالب7207010239621
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةابراهيمابوهالل7207011214032
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةحمزةاتفروين7207012209521
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةلبنىإجنوين7207013129551
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةسميرةإحزماض7207014137309
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةيوسفاحميش7207015208075
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةرشيداخرو720701627723
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةحسنأخرواش720701757866
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةمحمدأخماصي7207018176917
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةايوبادبوياسين720701945976
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةمحمدادر7207020110903
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
1

البدنية التربيةالحبيبادمن7207021117399
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةأيوبأروهال7207022101605
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةعمرازروال7207023159989
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةأحمدأزكاي720702416493
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةمحسنأشباني7207025134108
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

Page 459/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةيوسفاشبنات7207026164676
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةمحمداشطينات7207027101232
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةيونساشطينات7207028134768
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةنجيمأشعيع7207029139776
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةخليلاشنين7207030218289
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةمحمداعبلي720703135872
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةاللطيف عبدأعراب7207032230053
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةمحمداعفير7207033178820
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةاسماعيلاعوين7207034120702
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةالهاماغاغاي720703552003
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةليلىاغرودان720703657689
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةسارةأغندا7207037112851
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةالكبير عبدافراح7207038166791
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةرضواناقنجور720703989893
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةيوسفاالدريسي7207040202486
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
2

البدنية التربيةأنساإلدريسي720704142929
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةحليمةزاكي االدريسي7207042223628
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةالمصطفىاالشرفي7207043209732
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةانساالمام720704464186
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةتوفيقالعلوي االمراني7207045187950
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةعزالدينالبرني7207046151973
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةسهامالبرولي7207047231006
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةشكريالبلعيدي720704817893
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةالعلوي خالدالبلغيتي720704955345
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةعثمانالبلغيتي7207050157926
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةنبيلالبهاز7207051108259
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةكريمالبواب720705295064
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةعليالبوحسني7207053178273
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةحسناءالبوحي7207054229405
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةغزالنالتجاني7207055211564
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةالودود عبدمضار التجاني7207056201521
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةزكرياءالترموسي7207057166003
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةرضوانالتهاوي7207058203446
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةالدين صالحالجراري720705942971
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةالمصطفىالحريف7207060150513
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
3

البدنية التربيةحمزةالحسنوي7207061187378
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةفردوسالحشادي7207062213942
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةزينبالحلومي720706396611
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةمحمدالحلوي7207064182447
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةزهيرةالحمار720706540376
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةمحمدالحناوي720706648777
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةياسينالحنصالي7207067148629
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةعبدالسالمالحواص7207068230754
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةحنانالحوزي7207069228219
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةيونسالحوزي7207070135531
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةلحسنالحيان720707113449
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةمحمدالحيداوي720707272540
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةرجاءالحيدوني7207073184708
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةسعيدالخالدي720707478692
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةمروانالخبري7207075156506
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةيوسفالخلفي720707695276
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةمحمدالدرعي7207077115621
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةمريمالدهبي7207078176499
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةيوسفالديب720707932311
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4

البدنية التربيةلحسنالراضي7207080239087
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةمحمدالرافعي7207081175615
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةاالله عبدالرامي7207082176656
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةخولةالربوحات7207083169163
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةربيعهللا في الرجاء720708466297
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةهشامالرحالي7207085226577
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةجوادالرضواني7207086203205
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةجوادالزاهري7207087182400
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةأيوبالزبيري7207088192343
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةأناسالزوبيري7207089126430
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةالمالك عبدالزوركي7207090209351
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةجمالالزوزي7207091169092
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةانس محمدالزويني7207092208728
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةشرفالزياني720709335498
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةالصماد عبدالزيتوني720709441494
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةأمينالزين7207095238212
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةرضوانالسابق720709690791
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةعبدهللاالساسي720709759487
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةعبداللهالسبايس720709870721
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةمحسنالسعدوني7207099105588
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةإسماعيلالسالوي720710046009
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
5

البدنية التربيةمحمدالسماللي720710197208
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةعبدالرحيمالسويدي720710265202
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةدنياالشبراوي7207103164086
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةحسنالشرامطي7207104209414
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةالمجيد عبدالشعيبي720710547015
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةعليديقي الصا7207106205560
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةأنسالصابة7207107164903
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةعمرالصالحي720710885316
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةكريمالصديقي720710984087
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةمصطفىالصفدي7207110227072
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةيوسفالصوفي720711134266
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةنورالدينالصويل720711266027
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةمحمدالضافري720711363518
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةالدين صالحالطالبي7207114191918
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةسعيدالطاهري7207115132566
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةحمزةالطجناري720711611445
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةعادلالطواهرة7207117186185
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

العباسي7207118129578
 فاطمة

الزهراء
البدنية التربية

 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةمحمدالعبدي720711919275
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةسلوىالعجان7207120116184
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
6

البدنية التربيةالغني عبدالعدالني7207121109079
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةيونسالعروسي720712274600
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةأمين محمدالعزوزي7207123129686
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةزكرياءالعساوي720712474336
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةزوبيرالعساوي7207125209883
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةمصطفىالعسري7207126144205
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةابتسامالعسل7207127147027
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةمحمدالعسلي720712815475
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةأحمدالفلس العلوي7207129117896
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةراويةالفلس العلوي7207130115907
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةامالالعماري720713126964
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةمروانالعياشي7207132198330
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةغزالنالعيان7207133107736
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةانسالعيبود720713458038
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةالمصطفىالفايق7207135126141
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةوجدانالفجاج720713653824
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةعصامالفاللي7207137156780
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةاسامةالقلبي7207138108776
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةعزيزالكافي720713939164
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةسعيدةالكاملي720714061245
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
7

البدنية التربيةأسماءالكتاني7207141180192
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةاسماعيلالكدالي7207142197379
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةحمزةالكرامة720714319075
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةعبدالصمدالكربة7207144219526
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةالدين صالحالكروم720714543835
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةعمرالكعام7207146138856
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةمحمدالكنوني720714741518
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةدعاءالمتوكي7207148126976
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةعبدهللاالمحمودي7207149225355
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةرشيدالمداحي7207150116492
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةغنيةالمرجاني720715115488
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةالبشيرالمزيدي7207152229655
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةناديةالمعتصم720715369056
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةمحمدالمنصوري720715452035
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةعمرالمودن720715599979
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةأمينالموقري7207156153621
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةمحمدالموالت7207157173856
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةالهادي عبدالنادي7207158205518
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةادمالنجمي720715910432
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

النجمي7207160178897
 عبد موالي

الرحمان
البدنية التربية

 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
8

البدنية التربيةاسيةالنحال720716116966
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةرضوانالنصيري720716282024
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةتوفيقالنهير7207163168096
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةنبيلالهاشمي720716451846
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةزهيرالهشامي7207165226160
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةأسامةالوردي7207166205524
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةعمرالورزازي7207167227517
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةمحمدالوزاني720716865619
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةكريمةالوقوري720716979239
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةحميدالوكيلي7207170174233
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةيونسالولجي720717162748
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةمحمدالويزات720717286304
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةمحمداليعكوبي7207173184634
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةالمهدياليمون7207174201510
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةمحمداليوسفي720717529695
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةالرحيم عبدامرار7207176198527
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةوسيمأمزيان7207177196673
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةهشامأمنحار7207178188956
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةسعيدةامنزو7207179234274
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةعزالدينأمنصور720718073933
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
9

البدنية التربيةاسماعيلانرار7207181138232
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةبونانأنس7207182206877
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةنجيبانيدة7207183177708
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةمحمداوبها7207184159484
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةياسيناوتكترت7207185215809
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةابوبكراوتوراخت7207186155776
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةيونسالشليح اوالد720718755970
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةمريماوالدعتو720718831050
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةخديجةأحماد ايت7207189145880
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةابراهيماالحسياس ايت7207190219986
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةاسماعيلالحاج ايت7207191181178
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةاالله عبدالحاج ايت7207192130009
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةانسالطالب ايت7207193154811
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةالمهديالعربي ايت720719410184
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةهشامالعلوي ايت720719594999
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةمصطفىبعلي ايت7207196209588
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةيونسبنعلي ايت7207197159022
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةالحميد عبدسعيد ايت7207198195949
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةكمال مصطفىسعيد ايت7207199212493
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةعبدالباسطباجابر720720073516
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
10

البدنية التربيةالدين شرفباحو720720135853
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةالجليل عبدبدرة720720290067
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةجوادبرقاش720720324173
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةمروانبزا720720424015
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةالحبيب محمدبزكرن720720594134
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةكريمةبستاني7207206142713
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةفـــاطـــمـــةبـــصـــري720720745755
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةوفاءبالوج720720897020
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةهاجربلحبيب7207209166676
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةعثمانبلحفيظ7207210213302
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةشريفةبلحوشة720721155414
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةاالله عبدبلخوخ720721276009
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةأنسبلهادي7207213168390
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةالرحمان عبدبليهي7207214218380
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةأيوبالحاج بن720721545809
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةحمزةالزيدية بن720721688208
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةالسعديداود بن720721756470
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةحسامداود بن7207218205648
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةأيمنرزوق بن720721995718
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةحمزةعرفاء بن7207220166002
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
11

البدنية التربيةجاللعزي بن7207221160736
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةعمادعلي بن720722287985
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةشوقيكباب بن7207223226720
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةمحمدبنبويا7207224124975
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةحسناءبنرخلة7207225214783
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةمحمدبنزبير720722657299
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةشرفبنسعود720722742452
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةأيوببنشريفة7207228232596
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةعبدالدائمبنعبو7207229181975
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةمحمدبنعلية7207230197629
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةالسعيدبنماد720723110958
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةاميمةبنيس7207232147108
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةأنسبوالنيت720723340604
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةمهديبوبركات7207234235362
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةفيصلبوجمل7207235208478
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةاحمدبوح7207236212026
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةاسماعيلبوحسين720723754512
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةوهيبةبودرع7207238170360
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةاميمةبوربوح7207239140024
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةياسربوسبني720724039962
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
12

البدنية التربيةسفيانبوستة7207241184802
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةخالدبوسمرة720724216543
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةحنانبوشاری7207243120158
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةعبدالغنيبوشان7207244110401
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةمحمدبوشفرة720724530779
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةعبدالرزاقبوعبيد7207246158413
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةسكينةبوعصابة7207247226048
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةخيرالدينبوعويدي7207248230250
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةرشيدبوفوس7207249206642
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةفدوىبوقشابة720725016229
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةاسماعيلبوكو720725189451
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةيوسفبولعجاج7207252189343
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةيونسبوليل720725313610
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةيونسبومزوغ7207254175371
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةعبدالصلدقبونغيم720725559847
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةالحسينبوهدما7207256120081
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةاشرفبووكوال7207257183419
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةايوبتصنيطة720725872495
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةاسامةتكوشت720725928648
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةمحمدتلحاجت7207260151254
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
13

البدنية التربيةسليمانتمقست720726122815
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةعزيزتياوت7207262226380
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةأشرفجعفري7207263237975
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةسفيانجواهري7207264162454
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةهللا عبدجوبي7207265234592
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةمحمدجوي720726653904
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةامينجيالل7207267141827
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةنوفلحابلي7207268162911
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةزكرياءحاتم7207269164972
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةعزالدينحافيظ720727064774
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةعمارحديق7207271165357
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةايوبحساني7207272207525
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةخديجةحفاري7207273144944
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةالرحيم عبدحقي7207274207784
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةعبدالحقحمدي720727595653
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةهشامحمي720727680792
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةمريمحيدة7207277145701
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةأيمنخليلي7207278176744
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةخالددحماني7207279212934
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةشرفدردوري720728084798
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
14

البدنية التربيةاحساندروي7207281122564
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةيوسفدعنون7207282168133
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةهيثمدهاز720728329141
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةحفصةدهيبة7207284191165
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةعبدالفتاحراغب7207285112921
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةمحجوبرباع7207286220603
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةسفيانرحمات7207287142853
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةنزهةرحمون720728878652
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةخليلرراش7207289206203
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةاحمدرزقي7207290103952
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةنصرالدينرشدي720729195154
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةرضوانرشيد720729231328
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةالكبير عبدرفيع7207293228568
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةشيماءرمضان720729467357
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةاسامةرواني7207295226850
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةعمادروحي7207296184090
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةكلثومزبور7207297106242
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةهشامزروال720729816816
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةالرحمان عبدزروق7207299114387
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15

البدنية التربيةمباركزعبول720730055294
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةالرحيم عبدزكي720730113177
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةحمزةزوط7207302230711
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةمليكةزوكني720730323975
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةأحمدزيدي7207304193375
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةحنانسرحان720730559594
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةيلسينسركان720730680141
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةسعيدسرنان7207307184726
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةياسرسعدالدين7207308211570
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

سعدن7207309129113
 فاطمة

الزهراء
البدنية التربية

 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةكريمالطاهري سعيد7207310214250
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةإلياسسكار720731139946
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةمحمدسالمة7207312118681
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةاحسانسماح7207313163419
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةسارةسمسك7207314120814
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةأمينةسموط7207315120874
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةهدىسورلو720731652844
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةعبدالجليلشاكر7207317182483
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةمحمدشاكر7207318214828
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةحمزةشبار720731994063
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةيونسشبهاري720732030812
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
16

البدنية التربيةسميرشهاب7207321173553
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةمريمصابير7207322112413
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةحمزةصبري7207323181318
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةزينبصغير7207324112976
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةأسامةضمير7207325127439
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةعصامطاغي7207326204826
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةنهيلةطاغي7207327229933
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةحفصةطالبي7207328192435
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةمحسنطه7207329109875
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةايمنعابد7207330155847
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةبشرىعاديلي7207331177594
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةعبدالهاديعاشر7207332140858
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةهاشمعباد7207333191635
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةزوينالرحيم عبد7207334203637
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةياسينعبدلة7207335221174
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةلبنىعبود7207336172109
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةهيثمعبوشي7207337154942
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةمينةعتيقي720733829874
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةسعيدعرابي7207339220295
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةسفيانعزيزي720734020361
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
17

البدنية التربيةحمزةعسال7207341126969
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةنوالعسال7207342144823
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةأمين محمدعفان7207343111793
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةداودعلوان7207344239429
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةيوسفعواد7207345108552
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةالرحيم عبدغافل7207346139640
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةحمزةغايو720734743208
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةالفتاح عبدغزولي7207348161527
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةسميرفارس7207349209059
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةمحمدفارس7207350209323
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةياسينفائق720735167527
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةشيماءفتحي7207352103582
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةرشيدفطماوي7207353226507
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةالمصطفىفوز7207354122276
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةانسفونتير7207355197337
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةخالدقاسمى7207356229689
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةالصمد عبدقبيل720735756940
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةهشامقجراوي7207358189424
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةالغفور عبدقدمير7207359114719
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةحميدقروي7207360196128
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
18

البدنية التربيةعبدالواحدكرزان7207361187948
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةاسماعيلكروم720736215194
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةأحمدكريم720736368394
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةبدركمال7207364158917
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةياسينالدين كمال720736579580
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةمهديكنذوز7207366105398
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةخالدلبحيح720736716613
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةآدملبروفي720736819099
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةيحيىلبريدات7207369207245
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةيونسلحمودي7207370108297
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةياسينلزعر7207371208575
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةعصاملشقر720737236842
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةحمزةلشكر720737365074
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةريحانلشكر7207374217972
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةعادللشكر720737579862
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةعادللشكر7207376126998
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةاسماءلطفي720737773493
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةرشيدلعبادي720737863083
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةمحمدلعناوي7207379108812
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةمحمدلعويس7207380174601
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
19

البدنية التربيةحمزةلعوينة720738111977
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةعبدالفتاحلفضيل7207382225561
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةيسرالقالي720738330512
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةادريسلقريش7207384192317
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةنجاةلكبوري7207385146402
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةالدين صالحلكراري720738646330
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةاشرفلكرري720738712373
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةياسينلمخربش7207388116504
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةسلمىلمصدق720738936251
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةادريسلمعلم7207390236292
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةياسينلمنور720739167561
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةايوبلوضلي720739223110
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةعبدالحنينمايه7207393160315
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةبشرىمبروكي720739455804
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةياسينمبشور7207395202303
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةنسيمةمجدالي7207396161501
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةنوفلمحسين720739783212
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةأسماءمحضر7207398219284
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةانوارمدون7207399173062
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةحسنيمرجوان7207400218904
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
20

البدنية التربيةرشيدمرزاق7207401112752
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةالرزاق عبدمرزوق7207402222523
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةمحمدمرزوك720740392591
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةالمهديمرزوكي720740454147
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةهيثممرضي7207405198515
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةالحسنمزي720740682092
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةعصاممزي720740725016
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةسكينةمساعيد7207408209814
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةسعيدمسعودي720740983834
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةمحمدمسعودي7207410103431
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةحمزةمسموض7207411170915
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةرضوانمشاتي7207412144332
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةايوبمشتري7207413129778
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةابراهيممشماش7207414171389
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةعثمانمعاش7207415144645
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةهشاممعدولي7207416177356
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةعتيقةمنصوري7207417135943
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةسفيانمنقار7207418215145
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةرشيدمني7207419125139
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةمحمدمنير720742088076
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
21

البدنية التربيةلمياءموغامي7207421188461
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةيوسفموال720742239702
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةياسينموهابي7207423172411
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةالدين عالءنافع720742467411
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةانسنجيب7207425129283
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةسعدنطار720742692162
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةسلمينعيم7207427204887
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةكمالنميرة720742825481
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةامين محمدهاشمي7207429137144
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةفاطمةهداجي7207430176095
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةيوسفهدة7207431188909
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةحفصةهميد720743239366
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

البدنية التربيةعثمانهيدم7207433197440
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةالدين شرفواحمان7207434133710
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

وحمان7207435171361
 فاطمة

الزهراء
البدنية التربية

 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةسعدوداد7207436137336
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةوليدالغالي الحاج ولد720743771887
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةربيعةعيشة ولد720743873158
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

البدنية التربيةالرحيم عبدياسين720743985074
 )الثانوية التأهيلية الزرقطوني 

(1حي المسيرة 
22

المعلومياتعمادابودرار7205001187538
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتالصمد عبداسحايك720500277361
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتسعيدةاسفار720500319388
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتحسناءاسقزاي7205004214583
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

المعلومياتلحسنأعيسى720500562436
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتاللطيف عبدأغوس720500636648
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتحكيمةإغيذي7205007187285
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتايوبافقيهي7205008198605
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتمحمداالشم7205009131539
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتأسامةالباغودي720501097088
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتلبنىالبرنوسي720501134462
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتمحسنالتروزي7205012120654
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتمحمدالتوفيق7205013143601
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

الجعيدي7205014227785
 فاطمة

الزهراء
المعلوميات

الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتخديجةالخرقي7205015224796
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

المعلومياتايمانالديش7205016124252
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتالمنعم عبدالراسا7205017119926
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتعبدالعزيزالرقيق7205018239261
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتسعدالرميلي720501910749
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتايمانالزميريلي7205020218782
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
2

المعلومياتأمين محمدالسباعي720502128369
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتايوبالسيحي7205022236014
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتأمالالشاطر720502359559
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتاسماءالشواي7205024181215
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتصفاءالضفير7205025193395
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتحسناءالعال720502633995
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

المعلومياتالمهديالكراوي7205027121573
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتأشرفالمخنتر720502851757
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتلبنىالمهذب7205029102327
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتزكرياءالنحال7205030231974
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتسارةالنعمة720503120421
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتلمياءالهكيوي720503269876
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتأسماءالوزاني720503387535
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتمرياكشكش ايت720503471497
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتمريمبداز720503516180
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتهشامبرا7205036199806
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتغزالنبركمن720503746101
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

المعلومياتيونسبنجلول720503878908
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتسارةبنديش7205039218423
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتياسربهلولي720504041634
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
3

المعلومياتطارقبودالية7205041122544
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتهشامبودرع720504217825
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتاسامةبوكور7205043161964
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتالودود عبدبيزة720504415344
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتنزهةتمقست720504554746
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتمحمدجتي7205046226188
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتبدرجناح7205047109613
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتالهامجوادي720504836657
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

المعلومياتأمين محمدحاطوش720504962261
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتمرادحسيني7205050206287
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتمنىحمدون7205051131182
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتأميمةحمزاوي7205052146844
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتيوسفحيمدي720505346313
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتندىخاتم720505488197
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتالرزاق عبددادة7205055239837
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتزكرياء مواليدان7205056231088
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتحفصةزوحى7205057165807
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتسارةشدان7205058110111
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

المعلومياتمريمشكوات720505950524
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

المعلومياتعبدالرحمانشهيد720506097750
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
4

شوخيري720506168014
 فاطمة

الزهراء
المعلوميات

الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

المعلومياتهشامشوقي720506215184
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

المعلومياتجهادقجراوي720506368013
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

المعلومياتمحمدكوميح720506490812
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

المعلومياتحسناءاللوش7205065221256
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

المعلومياتعائشةلعريف7205066116996
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

المعلومياتسارةلغدايش7205067188182
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

المعلومياتلوبنىلمرابطي7205068234469
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

المعلومياتحمزةمديل7205069117874
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

المعلومياتجيهانمعزوزي720507035049
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

المعلومياتالحق عبدمكريم7205071146971
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

المعلومياتمعادمنضاش7205072161951
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

المعلومياتاميمةموقمير7205073210502
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

المعلومياتدعاءموقمير7205074238807
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

المعلومياتعبدالرزاقنظير720507575032
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

المعلومياترجاءوهبي7205076130637
الثانوية التأهيلية الرحالي 

(الداوديات)الفاروق 
5

الفلسفةفوزيةأبوناي720300148098
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةطارقإجيجي720300273654
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةنورالدينأحاو7203003181888
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةعبدهللااخشان7203004108937
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةعبدالرحيمادراوا7203005135299
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةاميمةادهيبة7203006215889
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةنعيمةأزاد7203007110477
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةهشاماشباري7203008127684
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةلحسناشهيب720300984362
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةمحماداشو7203010206997
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةرضواناعبيدة7203011231051
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةمريماعراب720301251614
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةأسماءأعصي720301325733
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةعزيزاعلي720301417070
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةالحكيم عبداغجدامي720301548335
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةهشامافيلة7203016129467
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةمريماكتراب720301797472
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةأيوبأكونيض720301882583
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

االصفر720301983158
 فاطمة

الزهراء
الفلسفة

الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةأميناألكحل7203020137546
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
1

الفلسفةغزالناالمين7203021105391
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةياسينالباز720302266118
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةيونسالبرشيلي7203023100437
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةخديجةالبروكي7203024117682
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةهشامالبورفعي7203025191648
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةمحمدالبوهالي7203026214179
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةزكرياءالبيداني720302741602
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

Page 506/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةامينالبيطار720302828467
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةهجرالتاكي7203029222645
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةالسالكالتروزي720303048871
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةاللطيف عبدالجديدي7203031199033
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةمحمدالحاجي7203032146239
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةورديةالحاميل7203033196641
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةخالدالحسني7203034187106
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةسعيدالحطاب720303535392
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةالمجيد عبدالحمري720303641351
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةمحمدالحمزاوي7203037187823
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةرضوانالحمومي7203038134014
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةسارةالخرشي7203039238194
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةفاطمةالخلفي7203040162287
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
2

الفلسفةالواحد عبدالخلوفي7203041209733
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةمحمدالخميسي7203042159531
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةنورالدينالدبح720304346121
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةاحمدالدجاجي720304451948
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةوسيمالدرخي720304584457
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةالغني عبدالدرعي7203046209165
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةعبدالحيالدرعي720304747005
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةحليمةالدوج7203048150117
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةرضوانالدومي720304948208
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةزكرياءالرزيقي7203050178673
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةاباللالرزيكي720305186492
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةنوالالرضواني7203052146558
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةلطيفةالرويشق720305386855
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةناديةالريحاني7203054108020
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةوديعالزايخ720305529472
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةالمجيد عبدالزناتي7203056115128
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةعبدالجبارالزنيزين7203057144415
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةهدىالزهواني720305857537
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةمريمالزيات7203059124640
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3

الفلسفةسعيدةالزين720306080865
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
3
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةالفتاح عبدالسالمي7203061169934
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةفؤادالسالمي720306224518
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةالقادر عبدالسباعي7203063218002
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةكريمةالسباهي7203064103038
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةمنعمالسحمدي720306582069
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةالسعيدالسخيري720306685801
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةأيوبالسراج7203067206540
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةجمالالشاكري720306829019
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةيحيىالشرادي7203069191869
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةياسينالشقوبي7203070188305
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةعيسىالشكدالي7203071191813
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةالسعيدالشهيبي720307246580
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةالرحيم عبدالشيكر7203073189943
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةساميةالصالحي7203074168524
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةعبدالوهابالصامد720307510236
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةكوثرالصديقي720307648470
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةسارةالصفريوي720307749447
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةسفيانالضريف7203078119582
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةنوالالضوريبي7203079205750
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةزكرياءالطالبي7203080141139
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
4

الفلسفةنورالدينالطويل720308123352
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةخالدالعباسي7203082133786
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5
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2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةلبنىالعدري7203083137217
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةياسينالعديلي720308481847
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةرشيدالعقوبي720308541608
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةسعادالعالم7203086115571
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةاسماعيلالعلوي7203087195258
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةمحمدالعلوي720308829955
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةعبدالحيالعلياني720308981250
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةاحمدالعمارتي7203090222052
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةفتيحةالعماري7203091115710
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةمريمالعماري720309233003
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةجوادالغوتي7203093145839
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5
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الفلسفةحسنيةالفاتحي720309492844
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةسعيدالفاضلي720309518628
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةايوبالفرم7203096120017
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةعبدالواحدالفلكي720309777467
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةمحمدالقاسمي720309895859
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةجميلةالقلدي720309942756
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةعبدهللاالكارح7203100140773
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
5

الفلسفةكريمة اللةالكاملي7203101190592
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةرشيدالكرازبي7203102114735
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةيوسفالكعديس7203103162308
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةالعالي عبدالمتوكل7203104134680
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةعبدالرزاقالمرابطي720310534227
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةناديةالمركو720310648153
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةزكرياءالمساعدي7203107236114
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةسكينةالمطاعي7203108123538
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةياسينالمطراك720310914144
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةبسامالمعاون7203110143843
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةيونسالمغراني7203111125126
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةفاطنةالميموني720311258114
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةإبراهيمالناصري7203113235554
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الناصري7203114229783
 فاطمة

الزهراء
الفلسفة

الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةحفصةالنصيح7203115171763
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

النميري7203116170797
 فاطمة

الزهراء
الفلسفة

الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةزهيرةالهبيبي7203117140751
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةحسنالواعر7203118196881
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةنجيةالوداني720311932972
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

7203120187401
 الوزاني

االبراهمي
الفلسفةوليد

الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
6

الفلسفةالغني عبدامجكر7203121208454
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةشيماءامراين720312233211
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةسكينةأمزيل7203123217265
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةعبدالهاديامعيشو7203124219889
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةنبيلةامغارن7203125147040
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةياسيناملية720312683480
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةحسنأنزامر7203127126937
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةعمرالرايس أو7203128182551
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةعمادأوشيخ720312916270
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

7203130121062
 فقيرة أوالد

كلثوم
الفلسفةيسين

الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةرشيدالحاج ايت7203131229929
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةالحليم عبدالحاج ايت720313288408
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةمحمدالحاج ايت7203133206961
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةمينةالحاج ايت720313419194
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةالسالم عبدالخو ايت7203135208927
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةأسماءالزوين أيت7203136139780
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةايوبالعربي ايت7203137125492
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةأروىالقش ايت720313816013
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةرشيدالمدني ايت720313966025
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةمحمدبابانيما ايت720314083738
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
7

الفلسفةالوهاب عبدتزكي ايت7203141217705
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةاسماعيلحمو ايت7203142153063
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةعائشةشابة ايت720314342896
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

7203144216868
 عبد ايت

الرحمان
الفلسفةمصطفى

الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةاميمةمحند ايت7203145203304
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةعصامميلود ايت720314634884
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةعزيزيدير ايت720314748017
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةرشيديوسف أيت7203148222208
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

Page 517/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةجوادأيتجى7203149205831
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةهدىبادى7203150105569
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةهاجربالخادير720315156253
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةابراهيمبالعواد720315224755
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةخديجةبامحمد720315361658
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةيونسبتوس720315414492
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةايمانبخليجة720315530501
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةمريمبراضي720315630595
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةسليمانبقالي720315744037
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةلطيفةبك720315880281
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةنعيمةبال7203159100383
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةمحمدبلحسن720316049409
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
8

الفلسفةحسناءبلعوني7203161133098
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةعثمانبلكبير720316210327
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةرشيدبلكوس7203163108252
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةعبداللطيفابيه بن720316469895
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةلبنىاجليدو بن720316599731
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةالقادر عبدالربيب بن7203166122485
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةالعزيز عبدالشيخ بن720316729511
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةمرادتجوات بن720316830952
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةأميمةبنامة720316915249
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةعصامبنحنة7203170166387
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةاسامةبنزهرة720317170682
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةعبداللطيفبنعدي7203172152658
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةيوسفبنعدي7203173143492
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةريحاببهال720317430132
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةحسنبوالريش7203175158775
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةمرادبوالصابون7203176229073
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةخديجةبوحافة720317717272
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةمحمدبوحفوظ7203178182122
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةعمربوخساس7203179159912
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةلمياءبوربكة7203180175212
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
9

الفلسفةسارةبورشق720318193400
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةسميةبوزباد7203182189618
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةالرحيم عبدبوشحمة720318360944
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةرشيدبوعجين7203184130919
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةثوريةبوغزال720318551342
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةمريمبوقطيب7203186192218
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةسميرةبوكرين720318764380
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةالعزيز عبدبوكوك720318839334
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةايوببولخير7203189206559
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةالحسنيةبونجرة7203190120648
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةزينببونوالة7203191135338
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةمينةبوهالل7203192122002
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةفاطمةبياز7203193169912
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةزكيةبيكيك7203194144676
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةتوفيقتابت7203195185279
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةعائشةترياط720319698693
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةالبوحسنيتوفيق7203197170792
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةالحفيظ عبدجزولي7203198210817
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةرضوانجالل720319959388
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةرضوانجمال7203200234892
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
10

الفلسفةسوكينةجودار720320166115
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةمعادجوهري7203202211350
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةحفيظحساين720320393159
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةالسعيدحسين7203204229771
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

حمزة720320577303
 فاطمة

الزهراء
الفلسفة

الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةعبدالرزاقخالد7203206171231
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةحكيمةخداش7203207128204
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةاللطيف عبدخدودي7203208218116
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةابراهيمخرشي7203209218235
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةمحمدخلفي7203210151759
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةعبدالعاليخليفة720321110517
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةمحمدخيدون720321232333
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةسميرةخيزو7203213141210
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةعادلدادا720321422719
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةمحسندريوش720321562983
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةاميمةذهايبة7203216110569
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةخديجةرجاء7203217170448
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةلحسنرحمون7203218221944
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةعصامرحو720321992832
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةحميدزدو7203220165453
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
11

الفلسفةوديعزروال7203221127972
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةمليكةزرياح7203222185953
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةاحمدزريكم720322382336
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةالمصطفىزهراوي7203224184199
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةرضوانزوزاف7203225132619
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

Page 524/533



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةنسيمةسعدي720322616260
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةرضوانسعود720322780996
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةياسينسعودي720322822939
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةزكرياءسوطيح7203229153030
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةمريمسويلم720323025471
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةليلىشباب7203231187554
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةمحمدشرافي720323295085
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةياسينشريفي720323372177
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةالياسشفاني720323499120
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةحسنشهيب7203235157579
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةالصمد عبدشوقي7203236180680
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةالواحد عبدشيشي7203237176052
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةلحسنصابري7203238168095
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةسعادصنيبي7203239175276
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةفاطمةطاوسي7203240238660
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
12

الفلسفةمحمدطرنكيل7203241152404
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةجمالعاطيف7203242118199
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةليلةعباسي7203243101338
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةحنانعبران720324475889
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةلبنىعنابي7203245141665
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةاسماعيلعنبري720324613034
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةنوارفارس7203247109257
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةمحمدفريس7203248189761
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةكريمفريسي7203249150878
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةيونسفنان7203250111620
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةغزالنقحافة720325175987
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةبهيجةقشقاش720325282670
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةمعادقصبان720325383024
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةفاطنةقصر7203254236779
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةمحمدقنور7203255141929
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةزهيرةكادي7203256184324
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةحنانكربوز7203257153403
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةخالدكرواني7203258154164
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةمينةكرومي7203259125517
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةالهادي عبدكريم7203260113870
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
13

الفلسفةنورالدينكريوي7203261193832
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةحنانكومهري720326290412
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةهشاملحنيشي7203263223702
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةعبدالرحيملخديري7203264132495
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةياسينلشكر7203265127809
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةمحمدلعريني7203266141519
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةكماللعوينة7203267135637
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةعزيزلعيون7203268130833
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةاماللغويسة720326939567
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةربيعةلفرم7203270209740
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةمريملقريشات7203271126884
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةالدين نورلكحل7203272170275
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةحميدلمعلم720327320689
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةساميةلهراوي720327447542
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةمحمدليسن7203275147839
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةإيمانماد720327689526
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةهشاممتصدق720327787641
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةالواحد عبدمدواني7203278211836
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةعبدالرزاقمرباح7203279132818
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14

الفلسفةنعيمةمرجع7203280184589
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
14
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةسلوىمرشد7203281143349
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةسميرمركانتي720328298704
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةمحمدمزوز720328384729
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةجمالمزياني7203284125036
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةمحمدمساعيد7203285187586
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةزينبمساعيف720328679220
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةيوسفمسعودي7203287174942
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةحسنمشكوري7203288168873
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةاالحيانمصطفى7203289123002
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةزينبمفتاح7203290203163
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةإبراهيممقبول720329177820
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةابراهيممكاوي7203292170913
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةيوسفمنصت7203293160931
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةالسعديةمورو720329474463
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةحمزةموساوي7203295235358
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةسيهامموسى7203296137405
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةحياةموني7203297178457
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةابراهيممونيس7203298169398
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةمريمناصري7203299105934
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةخديجةنجاح7203300236827
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
15

الفلسفةعدناننصري720330146648
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16

الفلسفةرشيدنفيد720330240111
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةعزالديننموح7203303222096
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16

الفلسفةالمهدينيني7203304134721
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16

الفلسفةمحمدوادوكو7203305233380
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16

الفلسفةمباركواشني7203306124799
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16

الفلسفةهشاموجد720330747717
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16

الفلسفةلحسنوحي720330829579
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16

الفلسفةعليوخدجو7203309108248
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16

الفلسفةمحمدوديد7203310209915
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16

الفلسفةسعادوراق720331162556
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16

الفلسفةتوفيقوردغ7203312195735
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16

الفلسفةايمانوزراري7203313142438
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

الثانوي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
جماعي استدعاء

الفلسفةحمزةوعالم7203314102870
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16

الفلسفةاكلبييوسف720331529750
الثانوية اإلعدادية الليمون 

(شارع با حماد باب اغمات)
16

Page 533/533


