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 السكل الثانوي
 صفحة 571



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوc4908241001ٌسعَدة األمامٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF2389961002ٌشادَة افقَر

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF2671251003ٌمباركة بوخلفة

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF2769691004ٌالعزَز عبد بوشبشوب

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF3254041005ٌفاطمة رحو

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF4087361006ٌفاطمة المعَوؾ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF4143211007ٌخالد الجهبلٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوf4242201008ٌسمَة عرام

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF4279831009ٌزكرَاء الخَارٌ الركابٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF4299331010ٌنزَهة باشَرٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF4311061011ٌعلٍ أومشنٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF4319331012ٌمحمد اكبَرٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF4404991013ٌخلَصة الخلوفٍ

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

175: من      1:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF4529571014ٌالمَلود قسو

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF4661901015ٌمحمد اللبازٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF5374281016ٌسارة مجدٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF5382271017ٌالدَن شمس المسعودٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF5382621018ٌهشام سوؼو

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF5383191019ٌكرَمة قدَرٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوf5392001020ٌامال السحمودٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوf5414041021ٌعمر شَبة بن

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF5424781022ٌرضوان بوزاَدة

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF5425321023ٌفاَزة قاظفٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF5438131024ٌالمزكر محمد

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF5625731025ٌحسناء حسٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوf6294171026ٌالحسَن نٍ رمضا

175: من      2:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF6320931027ٌعائشة السبع بن

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF6342311028ٌابراهَم موساوٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF6347141029ٌبوفلجة بلهادؾ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF7350511030ٌمحمد مولودٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF7402691031ٌرضوان لمحمدٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF7408211032ٌإسالم حدَن

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF7425181033ٌمحمد انكاكزة

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF7462211034ٌَاسَن محمودٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF7467361035ٌأحمد أمؽار

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF7471641036ٌصالحٍ محمد

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF7486111037ٌسعَد حداد

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF7512971038ٌؼزانٍ نوال

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF7524171039ٌمحمد عَادٌ

175: من      3:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوf7560701040ٌنعَمة العاَدٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوF7564181041ٌعبدالرحَم الزعومٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFA1188001042ٌمرَم العزمانٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFA1218341043ٌفاطمة الناجٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFa1324221044ٌَوسؾ مزوار

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfa1379111045ٌمصطفً مؤذَن

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFA1381181046ٌعواطؾ مختارٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFA1420891047ٌَوسؾ جرودٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFA1481021048ٌالصمد عبد بنحمو

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFA1488881049ٌفراح عواج

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFA1491381050ٌفاطمة العمراوٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFA1521741051ٌمحمد كعبوش

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfa1524741052ٌسفَان اسماعَلٍ

175: من      4:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFA1535591053ٌالمجَد عبد كهرٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFA1544901054ٌلَلً لشهب

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFA1568931055ٌكرم صالحٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfa1607401056ٌمحمد اجبَلو

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfa958131057ٌمحمد جربوع

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB1045121058ٌحبَبة كطاؾ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB1048651059ٌسمَة خرخوش

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB257051060ٌالخلَقٍ رجاء

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB279151061ٌحلَمة مدور

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB543501062ٌالرحَم عبد بنحامد

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfb558381063ٌعبدالقادر الكطاؾ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB633801064ٌلحبَب شحالل

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfb662191065ٌمصطفً صدوقٍ

175: من      5:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB678611066ٌمحمد زروالٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB708061067ٌمحمد دادٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB712901068ٌمحمد الحواط

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfb739901069ٌرشَد الهوارٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfb754271070ٌمصطفً بؽات

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB761341071ٌحمَد سهلٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB763591072ٌهجر بؽدادٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB766591073ٌحسَن قادرٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfb774381074ٌالمصطفً فوناس

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfb786541075ٌخربٍ محمد

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB789851076ٌبوجمعة السهلٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB795561077ٌرشَد نشَنش

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB828771078ٌفاطنة بالفضَل

175: من      6:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB831701079ٌمحمد زروال

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB840611080ٌمصطفً طَبٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB853381081ٌالحسَن بؽات

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB862961082ٌمحمد الناصرٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB875521083ٌالطاهر كرزازٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfb878301084ٌَوسؾ حاجٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfb888051085ٌسعَد التادلوٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB888891086ٌقدوحٍ محمد

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfb889571087ٌسمَة صلحٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB892781088ٌسكَنة بوصؽَرة

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfb896311089ٌمحسن الشَاه

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB908231090ٌَونس حفود

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB911711091ٌلمَاء الماسٍ

175: من      7:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB921291092ٌعدَل الشادلٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB948131093ٌمونَة النوالٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB950341094ٌمجَد سعَدٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfb957851095ٌالعالٍ عبد بوحو

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB966021096ٌبوجمعة َعلً

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFB985241097ٌمروة البوكَلٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFc163891098ٌبوعالم وعلٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC165811099ٌزولَخة المالكٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC173641100ٌمصطفً الخالدٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfc322541101ٌرضوان رابحٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC377601102ٌكرَم صافٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC380501103ٌالعزَز عبد شباب

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC381091104ٌمحمد العونٍ

175: من      8:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC408211105ٌعمر رقَب

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC41911106ٌالحفَظ عبد ؼزال

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC419141107ٌبلخَر حنتارة

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC425111108ٌعبدهللا المخوخٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfc434881109ٌهللا عبد اردٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfc471481110ٌمَمون الحجرٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC476441111ٌرشَد سماعَلٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC481001112ٌهللا عبد بنحمو

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC522731113ٌالحسَن ابقَش

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC523751114ٌمحمد زكٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC526751115ٌاسماء اوَعلً

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFC546611116ٌالزهراء فاطمة ابسَبسٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوlFD173111117ٌمجَد قادرٌ

175: من      9:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFD200241118ٌسمَرة بَزرٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFE110141119ٌهشام ؼزَلٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFE137681120ٌَوسؾ االبَض

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFE85521121ٌأحمد بنمرَم

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFE88071122ٌخالد زروقٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH345091123ٌكرَمة النهارٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfh372171124ٌمراد رحمانٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH411571125ٌعماد موسٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfh420631126ٌعبدالعالٍ مزَوة

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH431321127ٌالرحَم عبد بوناجٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH455821128ٌحورَة بوطاهرٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH459311129ٌمرَم حدو

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfh467271130ٌمحمد نكالفٍ

175: من      10:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH467511131ٌحلَمة بوتزرزاَت

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH472151132ٌمصطفً معَزٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH478931133ٌاسماء اخرَسٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH479261134ٌخدَجة محجوبٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfh480011135ٌسفَان لمسَح

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH482331136ٌبلقاسم معَوشٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH527091137ٌلبنً أقنوش

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH527101138ٌالزهراء فاطمة أقنوش

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH533011139ٌإحسان فَاللٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfh536121140ٌنجوي طَبٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH537251141ٌفاطنة جلولٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfh542221142ٌجمَلة البنونٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfh549401143ٌلحسن الدارحٍ

175: من      11:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFH552151144ٌاسامة الَحَاوٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFJ132471145ٌالَمانٍ َجو

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFJ159281146ٌمحمد شرقٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFJ188811147ٌفدوي دحمانٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFJ198241148ٌحماد بقال

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFJ200311149ٌالزهراء  فاطمة فاتح

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfk89561150ٌمحمد اللوٌ عبد

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL481181151ٌنجاة خرازٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL516331152ٌمصطفً وباعلٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL537491153ٌحنان صدَق

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL548011154ٌحَاة بنطالب

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL590941155ٌعمر زراك

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL614131156ٌمحمد لعوج

175: من      12:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL619311157ٌمحمد أجضاض

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL628351158ٌمحمد بوطاهر

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfl631541159ٌالعربٍ قداوٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL644901160ٌالعزَز عبد كربوب

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL646631161ٌسعاد لعور

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL657981162ٌأمَن بوخنفرة

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL659371163ٌَونس أمقران

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL680761164ٌالؽازٌ اوتَفً

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوfl698611165ٌعلٍ اوعنَبة

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL698621166ٌادرَس اخبوش

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL704481167ٌمحمد بومضَل

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL715321168ٌالجلَل عبد بواَدارن

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL726651169ٌحمَد اوراغ

175: من      13:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL727991170ٌعلٍ بنقدور

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL729401171ٌابراهَم قدورٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL735131172ٌماجدة المحمدٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL741091173ٌرجاء جعفر

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL742471174ٌمصطفً احمام

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL748931175ٌالمَلود العَساوٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL749551176ٌحسن بوعاللً

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL757511177ٌابراهَم المقدم

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL761841178ٌخاتمة كبورٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL762291179ٌعالل مرضو

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL762301180ٌعبدالرحَم كرزازٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL768881181ٌطارق مرؼَان

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL771981182ٌاللطَؾ عبد اهنان

175: من      14:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL794381183ٌرشَد أحمد َن

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوFL806351184ٌاسماعَل بوكلبة

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوLC2933631185ٌنزَهة الحداد

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوr2626281186ٌالصمد عبد العثمانٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوR3500261187ٌمَلود اقنٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS4789651188ٌمَمون حمداوٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS5308011189ٌلبنا البومدَانٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوs5727121190ٌالحفَظ عبد قدورٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS5883881191ٌلَلً عنور

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS6228551192ٌرضوان بخرو

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS6485271193ٌابوبكر كعوش

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوs6600681194ٌعزَز عبَدوش

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS6687761195ٌالهشَوٌ رمضان

175: من      15:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS6695301196ٌمراد بطَش

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS6736591197ٌلحسن الفنوش

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS6804581198ٌبشري الزعمارٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS6855311199ٌهشام أشلحٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS6903781200ٌسعَد ابراهَمٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS6939641201ٌناصر بوَؽَوسان

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوs6951901202ٌعبداإلله حواس

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS7057781203ٌالحسَن لؽرَب

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS7071471204ٌسومَة الَعقوبٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوs7149591205ٌمحمد المحراوٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS7152011206ٌمحمد القلوشٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوs7173141207ٌأَوب بالل

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS7176871208ٌهشام زَزي

175: من      16:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوs7188801209ٌسمَرة أزمانٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS7255471210ٌمحمد أوعزوز

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS7270681211ٌعزَزة حدواشٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS7282531212ٌالكرَم عبد أمزَان

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوS7340721213ٌزكرَاء الهكار

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوs7485831214ٌَونس اوعٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوSA45241215ٌطارق عوجة

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوSH1747311216ٌشَماء شاهَد

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوSZ50541217ٌكرَمة خلَفة بن

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوUA731951218ٌمحمد مبركٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوUC1242111219ٌَوسؾ نقوط

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوUC1389061220ٌَوسؾ البحرٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ1901311221ٌفرَد مؽوتٍ

175: من      17:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ3301431222ٌمحمد لقصَصر

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ3358231223ٌعواطؾ الراجٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ3775321224ٌفؤاد الدامٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ4159771225ٌمَمون البحوتٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ4284321226ٌعبدالؽفور الشبالوٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ4404561227ٌالخضَر زروال

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ4463301228ٌمنصؾ المنصورٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ4496971229ٌصباح العلمٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ4508751230ٌسناء قدورٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ4516511231ٌصفاء الروَجل

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ4544251232ٌبالل بوشَوع

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ4561581233ٌفارس دانٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ4769101234ٌَاسَن خرشوفة

175: من      18:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ4823581235ٌرشَد اللباز

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ4918111236ٌرقَة دافٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZ5483261237ٌحادة بحراوٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1003911238ٌالرزاق عبد المرجٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1014191239ٌسعَد كردود

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1022921240ٌمحمد مداح

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1034711241ٌالعابدَن زَن لعفو

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1039891242ٌكرَمة نسَم

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1052741243ٌمراد الوردانٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1062141244ٌحسن طهرٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1068441245ٌمروان العلوٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1074971246ٌمحمد الهشمٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1096271247ٌبوراس حفَظ

175: من      19:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1109301248ٌسكَنة الفالقٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1161481249ٌمحمد النبٍ عبد

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1199241250ٌسلَمة اوزنزول

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1199301251ٌالحق عبد سالك

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1200421252ٌامحمد هكار

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1206551253ٌالقاسم أبو األحمدٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1206981254ٌَونس بالمسَح

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1261191255ٌالصمد عبد الَوسفٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG1264111256ٌلحسن لواس

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG724761257ٌأحمد بنعومر

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG775001258ٌتوفَق زروق

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG884161259ٌنوال شلح

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوzg892211260ٌسومَة االطرش

175: من      20:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG958571261ٌحفَظ مزا

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةاالجتماعَاتالثانوZG964861262ٌالزهراء فاطمة انكادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF18881111001ٌجهاد برَاح

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF30046811002ٌجمَلة لكصَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF30451011003ٌالزهراء بلماحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF35207411004ٌلطَفة المحب

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوf36648511005ٌنورَة شالٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوf40348611006ٌفطَمة بنحمو

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF41425211007ٌحورَة محمدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF42479511008ٌعمر دؼو

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF44668311009ٌرشَد اجالل

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوf45080711010ٌمَمون العابدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF45611411011ٌنجاة اسلَمانٍ

175: من      21:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF46351311012ٌمحمد سوانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF51245711013ٌنزهة اجناوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF52504511014ٌأمَن محمد دراوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF53745811015ٌسمَة ساعد بن

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF54414111016ٌسكَنة مومن

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF63108611017ٌالزهرة جالطٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF72227511018ٌفاتحة محمود

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF72586711019ٌسعاد زَنبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF73355311020ٌمحمد ملحاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF73566311021ٌخلَد البَاش

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF73768211022ٌخلَد شهبون

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF73920211023ٌحمَد قدورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوF74486511024ٌعبدالوكَل العالمٍ

175: من      22:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFA11130611025ٌزهَر عمراوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFA11399111026ٌمرَم زرَوح

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFa13385611027ٌخلَل بوعلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfa13611611028ٌاسمهان وهابٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFA15029811029ٌكمال قدورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFA15149711030ٌرضوان هَشور

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFA15323711031ٌسالمٍ زرؤال

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFA15750911032ٌمحمد بنعلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFA16032811033ٌرشَد محمود

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFA16838211034ٌمحمد جعدان

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFA8062011035ٌالحسَن حمداوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFA9233511036ٌوفاء عبدهللا

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFA9467511037ٌسفَان مزورٌ

175: من      23:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFB3388911038ٌامحمد ازروال

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFB5799111039ٌمرَم البَالق

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFB6120811040ٌمحمد كَالنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFB6565511041ٌنورالدَن الكَاللٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFB6909511042ٌرمضان مزَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFB6977311043ٌحنان الشامٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFB8613011044ٌالَمانٍ اعوَسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFb8989011045ٌعماد الحوشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFB9045011046ٌمنَر سعَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFB9424411047ٌَوسؾ عادل

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFB9473211048ٌجمال بومزاود

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFb9510811049ٌمحمد امحمدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFB9532711050ٌحسام جمَل

175: من      24:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFC3526811051ٌحسن زوهرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFC3957711052ٌالرحَم عبد دردوشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFC4279411053ٌمحمد بودَح

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFc4285411054ٌموسً حدوش

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFC4746511055ٌلَلً لبوخ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFC5027611056ٌمنَر عاند

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFC5212211057ٌهناء بحوصٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFC905911058ٌفاطنة َعال

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFD1105611059ٌعَادة قادرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFD1523411060ٌالسعدَة قاظفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFD1672811061ٌعماد بنساعدون

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFD2007011062ٌمحمد زركٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFD2146811063ٌأحمد بوداود

175: من      25:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfd2308811064ٌعبدالمولً بوزوَنا

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFD615311065ٌالَاقوت الربعٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFE1620311066ٌجنَدة كنانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfg1021311067ٌكرَمة الرحَم عبد

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFG1078011068ٌصالحة سلَمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFG1142111069ٌامال رابح

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFG1146511070ٌحَدة عائشة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFG553011071ٌالرحمان عبد التنورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFG662911072ٌالحفَظ عبد اجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFH1340811073ٌرشَد بولحَة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfh2163811074ٌالهام بوحبة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfh3443411075ٌنعَمة مَمونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfh3625111076ٌمحمد جبارٌ

175: من      26:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFH3860611077ٌصلَحة معزوزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFH4041111078ٌزَنب البوبكرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfh4168011079ٌفتَحة اوبضَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFH4212511080ٌمحمد سالمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFH4235311081ٌنجاة عَادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFH4276011082ٌحَاة اكَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFH4280311083ٌجمعة نورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfh4332511084ٌزكرَاء بنعلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfh4467711085ٌحمزة حمزاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFH4476911086ٌفتَحة حشباٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfh4564311087ٌحبَبة اسكور

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFH4675511088ٌاسماعَل اكَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFH4706811089ٌالمحجوب بوطَبٍ

175: من      27:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFH5254711090ٌسمَر ؼوتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfh5265311091ٌفاطمة موسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFJ1051511092ٌالزهراء فطَمة سرار

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFJ1100711093ٌالنبٍ عبد مقورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfj1375211094ٌمحمد قضاض

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfj1828311095ٌالقادر عبد صالحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFJ2329711096ٌمحمد ناصر

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFJ355711097ٌلحسن فقَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFJ559411098ٌعبدالحق مباركٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFK279111099ٌمحمد نعَمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFK621311100ٌخدَجة لال االدرَسٍ البحاجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFL6068111101ٌالؽنٍ عبد بوصلعة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFL6341311102ٌفتَحة زروالٍ

175: من      28:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfl6479711103ٌنادَة دهنون

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFL6798511104ٌعائشة اَكن

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوfl7331611105ٌمصطفً امزَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFL7390911106ٌالعزَزة عقاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوFL8154811107ٌهاجر عال

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوIB11715711108ٌمحمد اشرقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوS43693711109ٌظرَفة بنهدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوS54984911110ٌمحمد الحدادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوS60704111111ٌمصطفً صبار

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوS61229511112ٌهشام بلقاضٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوS65677111113ٌعمر شقرون

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوs70417211114ٌفائزة زَدان

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوS71029911115ٌالرحَم عبد الَحَاوٌ

175: من      29:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوs71614211116ٌالحفَظ عبد َحًَ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوSX649811117ٌمرَم المرابط

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوU10192611118ٌالعالٍ عبد بوعنزة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوZ32877811119ٌحنان شورَفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوz35415311120ٌمحمود ادرَس

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوZG12544811121ٌمحسن سالم

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوZG2510411122ٌخدَجة سالك

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةاالسالمَة التربَةالثانوZG8538011123ٌمَمون لزعر

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوF3835932001ٌمحمد عمرانٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوF4198882002ٌرضوان بودالل

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوF4258302003ٌمحمد ماحٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوF4322402004ٌقمر الدهبٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوF4327302005ٌجواد الرمَلٍ

175: من      30:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوF4414042006ٌأمَن حسانٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوF4713042007ٌعبداالله قنَنَش

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوF5332492008ٌأسامة اضرَؾ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوf5416802009ٌابتسام برحمة

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوF5695002010ٌوصال انفَفخ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوF7445742011ٌالصمد عبد الجالبٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوfa1352452012ٌالفتاح عبد عثمانٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوFA1402172013ٌمصطفً الزعراوٌ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوFB837102014ٌأسماء بالخضَر

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوFC421742015ٌزكرَاء المنصور

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوFG115342016ٌشَماء بلمكٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوFJ181952017ٌكمال الكروث

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوS6402172018ٌامحمد عَساتٍ

175: من      31:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوS6688942019ٌابراهَم بوخزو

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوS7129002020ٌمحمد كالس

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوs7184402021ٌإبراهَم بوقَوع

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوS7492912022ٌطارق َحًَ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوUA1010762023ٌابراهَم أهنو

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوZ4189212024ٌولَد بوكنوش

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوZG1022562025ٌمنعَم لخلوفٍ

أنجاد وجدةالتاهَلَة لالأسماء ثانوَةالبدنَة التربَةالثانوZG1119582026ٌاَمان الدرمون

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوCD4805436001ٌصفَة المصباحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF3829166002ٌالحسَن محرزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF3841756003ٌسهام َثرب

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4118826004ٌمحسن هارونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4158576005ٌأمَن عزاوٌ

175: من      32:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4160036006ٌسارة مربوح

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4185826007ٌطارق بتَتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4213626008ٌعماد جداَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4222736009ٌَوسؾ العروسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوf4224096010ٌنورالهدي مرزوقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4231206011ٌالدَن صالح أجبر

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4235356012ٌهاجر بومزالك

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4244956013ٌاَمان الحمرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4278926014ٌابتسام النَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4287726015ٌبالل ناصر

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4291576016ٌمحمد بحرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4297026017ٌاَوب زاكٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4298586018ٌمحسن البدرٌ

175: من      33:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4306406019ٌعادلة لطرش

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4326746020ٌعدنان اطرَوط

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4337466021ٌاحمد جاللٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4339066022ٌسناء الحملَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4355056023ٌأمَن اسطَط

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4359896024ٌحسناء تجَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4369596025ٌعبدالقادر انهار

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4384816026ٌحسام بلعابد

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4423676027ٌإسالم ختَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4441526028ٌَاسَن اتماقنت

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF4503156029ٌرشَد دانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوf4576066030ٌمحمد بوعصبَة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF5335786031ٌأمَنة مَمونٍ

175: من      34:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF5355026032ٌكرَمة الهاللٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF5365936033ٌسكَنة حسَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF5384846034ٌوئام براشد

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF5430066035ٌهدي بوؼالب

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF5434216036ٌابراهَم هقة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF5443056037ٌمصطفً هبال

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF5599286038ٌمحمد ؼازٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF5619616039ٌحنان بوبشر

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF5629696040ٌوفاء رمضانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF5640936041ٌحسَن طبودة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF5696996042ٌفدوي التفراوتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF5708386043ٌَاسَن مبَطَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF5825646044ٌحسام األحمَدٌ

175: من      35:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF6277826045ٌتوفَق العفوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF6366846046ٌطارق مشهول

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF7457806047ٌالبشَر عرقوب

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF7465406048ٌفاطمة المعمرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF7468856049ٌالزهراء فاطمة بوشنافة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF7544856050ٌاكرام خضراوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوF7562086051ٌالوهاب عبد صدوقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1307926052ٌالدَن صالح قادة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1401906053ٌعبدالمنعم نجارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1421796054ٌالباسط عبد أعراب بن

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1475436055ٌعدنان معروؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1477196056ٌكراعٍ زكرَاء

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1493396057ٌالحسَن بختاوٌ

175: من      36:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1500916058ٌسلمً بلعتوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1510436059ٌاسالم اَدَم

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1510716060ٌزكرَاء هبرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1516586061ٌفاطنة صنابٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1537856062ٌفدوي بنقدور

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1564446063ٌطارق انخَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1594376064ٌڭحودٌ سمَة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1596806065ٌبشري قاسمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1644236066ٌالهام زركوك

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1648636067ٌرجاء زؼلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1694726068ٌسناء الهادؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1703206069ٌنفَسة نجارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFA1707866070ٌزهَر عمارة

175: من      37:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوfb1069356071ٌمحمد الشعاَبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFB913816072ٌالحمَد عبد البؽدادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFB938996073ٌعبدالحق بوسؽَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFB958596074ٌمحمد ختا

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFC440086075ٌالرحَم عبد نور

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFC483746076ٌخالصة تباتَت

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFC495486077ٌسلَمة لكرونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFD200266078ٌاحمد بونوة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFD233876079ٌهاجر دَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFE131466080ٌحَاة العجاج

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFE144616081ٌكوثر ودرن بن

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFE180906082ٌمروي معزَز

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFF5451446083ٌرضا نقروز

175: من      38:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFH119136084ٌَوسؾ بن المحب

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFH442596085ٌَوسؾ كرماح

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFH480486086ٌهَام الضاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFH486626087ٌأسامة زاَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFH489136088ٌكوثر جابرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFH527346089ٌنزَهة اسعادة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFH538076090ٌابتسام الحردول

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوfj195736091ٌزكرَاء دهمج

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFJ200926092ٌحمزة السؽروشنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFJ226956093ٌاسماء شقرونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFJ239876094ٌمحمد الَعقوبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFJ240046095ٌكوثر مامونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFL708956096ٌمحمد مهداوٌ

175: من      39:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFL745266097ٌحنان حموش

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوfl760006098ٌسفَان حمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFL764476099ٌمراد حدَوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFL783556100ٌأمَن باجة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFL799786101ٌالحق عبد بنقادة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFL819166102ٌالزهراء فاطمة اسلَمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوFL825066103ٌالصمد عبد مهداوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوGK1270976104ٌالزهراء فاطمة بكرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوJA1632026105ٌالصمد عبد الحاج

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوJE2000936106ٌزكراوٌ محمد

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوRB117876107ٌمحمود األحمدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوRB48436108ٌأناس لمعَزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوRC96266109ٌمحمد برؼوث

175: من      40:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS5522116110ٌَاسَن البرَهٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوs5624616111ٌعماد مخلوفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS5698196112ٌأحمد اإلدرَسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6238486113ٌمحمد عبو

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6398296114ٌوائل الركالوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6411306115ٌمحمد النعَمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوs6419906116ٌوسام زعلوق

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6424186117ٌشعَب الصابرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6504016118ٌمحمد أرَان

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6608266119ٌمَمون ازناٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6610776120ٌالشخش محمد

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6785946121ٌجالل افقَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6794576122ٌسعَد الوهابٍ

175: من      41:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6814466123ٌموسً أزواغ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6818046124ٌاَوب ابناصر

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6821766125ٌفتحٍ المجاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6823006126ٌحمَد اؼمَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6828756127ٌاسماعَل المومنٍ عبد

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6855576128ٌسفَان معضور

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6885946129ٌالعزَز عبد جدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6895356130ٌبالل uاسروتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6902746131ٌسفَان عَنزر

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6912796132ٌفكرٌ بعبسالم

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6928656133ٌفرح لمسَح

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6958526134ٌامَن محوت

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6984716135ٌعماد لعشاش

175: من      42:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6987966136ٌلبنً براق

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS6990126137ٌفاطمة بركانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7014656138ٌالَاس مجاطٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7016926139ٌعبداالله مجدوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7033766140ٌاالله عبد بوقرحَحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7038256141ٌالهام الصقلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7086476142ٌحمزة بودا

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7090836143ٌَاسَن مجدول

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوs7168196144ٌامَمة بدرانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7174616145ٌزكرَاء الحَحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7194106146ٌإبتسام شوحو

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7194606147ٌوئام الرابح

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7197146148ٌتوفَق لطرش

175: من      43:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7232076149ٌبشري المرابط

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7264356150ٌكرَم شبال

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7272816151ٌمحمد بلك

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوs7321586152ٌسارة وتوات

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7325216153ٌمحمد والحاج

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7340106154ٌإَمان أدراوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7359326155ٌسعَدة البومدَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7396916156ٌمحمد اهرامٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7408916157ٌاسامة الطالب

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7424286158ٌسناء الباٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوS7428846159ٌَاسمَن ازوكاغ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSA112536160ٌحسنة الهَدانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSA121696161ٌابوبكر اعكاو

175: من      44:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSA146496162ٌمحمد بنعقَة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSA151446163ٌمحمد الوافٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSA65516164ٌعصام الحموتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSA78116165ٌكمال الؽدان

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSA94526166ٌمحمد معطلة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSL95316167ٌمحمد أوطال

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSX14736168ٌَاسَن اقوضاض

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSX17296169ٌالسالم عبد دودو

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSX39496170ٌمحمد بورحاَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSX39686171ٌطارق الشلَوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوsx44986172ٌابتسام احنَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSZ114926173ٌمحمد بولحسن

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSZ14336174ٌمحمد عدو

175: من      45:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSZ40306175ٌسمَة الخروبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوsz50146176ٌقدور كطاؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSZ70786177ٌإكرام البالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوsz75016178ٌهند خَاط

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSZ75356179ٌاكرام بجعط

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوSZ77696180ٌَاسَن العزاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوUA944206181ٌحسن عبو

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوUC1358496182ٌعبدالسالم مهدَوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوUC1474976183ٌمحمد الرحَوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوZG1016976184ٌسعَد المهداوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوzg1019356185ٌالعبدالوٌ عزَزة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوZG1127276186ٌَاسَن محمد هاشم موالٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوZG1171916187ٌمحمد سنان

175: من      46:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوZG95856188ٌمصطفً حطَطٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةالرَاضَاتالثانوZG965856189ٌمحمد العاَدٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوA3962754001ٌعادل مقداد

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوA7997274002ٌحنان الصفار

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوAB6144144003ٌسعاد انماس

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوAD1927274004ٌمحمد البصراوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوAD2170184005ٌمحمد الصفرَوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوae2300324006ٌأسَة صالحٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوC9178764007ٌمحمد االسماعَلٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوC9312594008ٌاللطَؾ عبد القندوسٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوc9403754009ٌمحمد زَانٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوc9626444010ٌحنان القرنٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوc9700364011ٌوفاء الشَخ بن عمر اوالد

175: من      47:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCB2011704012ٌنورالدَن محجوبٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCB2133274013ٌالعربٍ المعمرٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCB2250794014ٌسعَد قرباش

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCB2347774015ٌهَثم ارحَوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCB2407534016ٌاللطَؾ عبد اكرَعة

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCB2584944017ٌالتهامٍ الوزانٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCB2606704018ٌنورالدَن عمراوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوcb2608464019ٌنورالدَن البوزَانٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCB2620254020ٌَوسؾ مستور

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCB2625314021ٌمولود ازَزا

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوcb2625914022ٌمحمد الؽربٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCB2701294023ٌعمر مشهور

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCB2714494024ٌمحمد ازراَدٌ

175: من      48:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCB2740414025ٌَوسؾ ابعروز

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCB2740894026ٌمنصؾ النَارٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCB723964027ٌالمجَد عبد سَسان

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوcb870884028ٌهشام زَادٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCD1349464029ٌنبَل فراج

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCD1365154030ٌمحمد الفاَز

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCD3038944031ٌعادل الزهراوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCD3761524032ٌالزهراء فاطمة الناصرٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوcd4135904033ٌالحسَن فقَرٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCD4242414034ٌَاسَن الملَانٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCD4501714035ٌفتَحة السعادٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوcd4504124036ٌالحسَن اصؽَرٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCD4507124037ٌأحمد َحَاوٌ

175: من      49:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCD4508164038ٌَوسؾ النابتٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCD4539784039ٌالرحَم عبد الحجَوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCD4553384040ٌأحمد لمرابط

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCD5223664041ٌؼَثة لمعطر

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCD5453254042ٌعبدالحكَم هشمٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوcd5470784043ٌجَهان ناجٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCN133014044ٌمنَر العَساوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCN135374045ٌمجمد بَاض

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCN135734046ٌحفَظ الصابرٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوcn221354047ٌمحمد موساوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوcn36994048ٌمنَر االدرَسٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCN42624049ٌلبنً الفجرٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوCN5454050ٌامحمد الزَانٍ

175: من      50:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوcn67564051ٌاَمان بوشنافة

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوcn8194052ٌلحسن قاسمٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوD5680404053ٌمرَم المداوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوD5709914054ٌاَمان حمَد

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوD9990294055ٌحَاة حجام

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوDC6814056ٌالعزَز عبد العالوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوf3052744057ٌفؤاد كَطونٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوF4279424058ٌسماح العاصٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوf4381314059ٌالزهراء فاطمة سَسانٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوF4411264060ٌأسماء كركور

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوf4479854061ٌلطَفة حجاجٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوF5410844062ٌَحٍ المنصورٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوF5721324063ٌأسماء ؼربٍ

175: من      51:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFA1453174064ٌَوسؾ جوهرٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFA1549674065ٌكرَمة عساوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFB1048034066ٌالزهراء فاطمة اكرَمٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFB1056264067ٌسعَد بلقاسمٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFC516504068ٌَوسؾ حاسَن

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFC547274069ٌإخالص الجبلٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFC551384070ٌمحمد بلقاسمٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFD243584071ٌزهور المصباحٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFG55284072ٌفرَد عجاجة

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFG78924073ٌحنان بزة

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFH454984074ٌمحمد الفاتحٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFH468854075ٌابراهَم ابراهَمٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFH499854076ٌلطفٍ موسٍ

175: من      52:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFH546284077ٌرضوان هرَشٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFh570904078ٌمرَة أؼبول

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL617914079ٌالدَن نور حاحو

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL664644080ٌمحمد النوالٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL667454081ٌفؤاد بسام

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL674304082ٌارقَة ادرَسٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL675224083ٌحمزة حماوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL680744084ٌامنة الداودٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL685724085ٌابتسام العبوز

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL686814086ٌعماد دحاوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL698464087ٌمراد فضالوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL720064088ٌوهَبة الدكاك

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL737704089ٌعصام توتٍ

175: من      53:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL738664090ٌمبارك طلحا

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL774024091ٌحسناء فضالوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL789584092ٌمحمد ابرٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFL809144093ٌَوسؾ جبورٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFl839974094ٌابتسام العربٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوFl872864095ٌحورَة موعمو

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوGA1793064096ٌسعَد اكرَش

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوGN1564794097ٌهشام فدواش

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوGN2059994098ٌالمنعم عبد الكَوانٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوHA1349364099ٌعزَز شربوب

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوIB1131504100ٌأسماء العسرٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوja1053464101ٌسعَد بنحٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوja1220804102ٌمراد المعروفٍ

175: من      54:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوJB4609404103ٌكلثوم اكوزول

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوjy195814104ٌالمحجوب علٍ اَت

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوJY85004105ٌحمَد اعزا

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوLc2491904106ٌمحمد بوزَد

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوP2276954107ٌسمَرة معزاز

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوPA1309544108ٌهشام كمونٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوPA2127384109ٌمعاد النخالوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوRC41524110ٌموسً برالل

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوS2434484111ٌالحسَن امزَان

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوS2909964112ٌتورَة حرماش

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوS4713294113ٌرشَد الناجٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوs5003874114ٌصباح بودهان

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوs5470904115ٌَونس حومَدة

175: من      55:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوs5956744116ٌمحمد بوؼردة

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوs6716744117ٌنبَل بونو

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوs6864574118ٌمصطفً قوبع

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوs6898604119ٌابراهَم زعبط

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوS6999064120ٌالواحد عبد افقَر

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوS7040914121ٌحنان الموساوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوs7088224122ٌسلَم أمناذ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوS7088284123ٌالحق عبد القنوس

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوS7108664124ٌصلَحة العروسٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوS7116234125ٌسكَنة اطرارٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوS7152004126ٌحلَمة أمقران

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوS7155614127ٌسفَان حمَت

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوS7182854128ٌحمزة دحوتٍ

175: من      56:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوS7220854129ٌمحمد لعوَنٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوS7278324130ٌموسً افرماس

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوS7490054131ٌأمَن حمداوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوSA152594132ٌعادل هشامٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوSA162894133ٌشَماء َحَاوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوsh1401824134ٌسلمً بوصوؾ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوsx12854135ٌأسماء المالحٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوSX25464136ٌمحمد الحناوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوSZ117674137ٌخالد عدٌ أَت

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوsz23634138ٌفؤاد المعالوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوSZ64664139ٌمراد الطهرَوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوU1828104140ٌجعونٍ بشري

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوUA80624141ٌخدَجة بوحَرٌ

175: من      57:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوUC1187664142ٌهاشم إدرَسٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوuc1383044143ٌمحمد باباخوَا

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوUC1398554144ٌاحمد االدرَسٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوv2779434145ٌالعالٍ عبد زقالنٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوV3159874146ٌسومَة اكدال

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ2133954147ٌادرَس احجرٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوz3682324148ٌادرَس معروؾ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ3800064149ٌنبَل بشَرٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ4399014150ٌمحمد اورابَن

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ4608364151ٌفاطمة اجبَلو

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ4627514152ٌاسماعَل حسناوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ4636384153ٌسمَرة الؽرباوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ4712064154ٌحَاة دودو

175: من      58:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ4871534155ٌأمَن الكرام

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ4875194156ٌلبنً محمدَن

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ4921454157ٌعبدالعزَز الركَك

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ5067824158ٌكرَمة وعلٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ5258484159ٌإسماعَل حاسٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ5290514160ٌأحمد الشادلٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ5299964161ٌحفَظة محمدَن

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوz5452964162ٌأَوب منشَؾ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوz5467514163ٌحمَد بوركابٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ5486254164ٌمحمد فرَكل

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ5520574165ٌالعالٍ عبد الحجاجٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوz5579654166ٌالحفَظ عبد قاضٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ5599574167ٌاسماعَل امزَان

175: من      59:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ5636494168ٌسومَة الؽفَانٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZ902944169ٌفاطَمة بوجمَد

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZG1011424170ٌنورالدَن قرسَس

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوzg1017884171ٌبوقسٍ نبَل

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZG1048254172ٌاللطَؾ عبد المنجلٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZG1050094173ٌاسماعَل علواش

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZG1059344174ٌاللطَؾ عبد الربلة

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZG1063644175ٌمحمد مداح

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZG1075104176ٌعقَل الوافٍ عبد

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZG1094564177ٌحرمَش مَمون

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZG316044178ٌمحمد زرَاحٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZG633874179ٌرضوان بهطاط

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZG653524180ٌحكَم الرشَدٌ

175: من      60:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZG67304181ٌالرحمان عبد البوطَبٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZG877444182ٌادرَس جبورٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZG891284183ٌموسً خلوفٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZT1002334184ٌَسري الهراق

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوzt1081074185ٌالعالٍ عبد مزَان

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZT1115484186ٌعبدالؽفور مزَان

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوzt1138434187ٌمرسَل مرزوق

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZT1142014188ٌحمَد مالكٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوzt1142704189ٌمنصؾ عكَل آَت

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوzt1213594190ٌعبدالحٍ الزَانٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوzt1230444191ٌحفَظ حساَن

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZT1328294192ٌاَوب بوزناد

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZT140274193ٌمرَم القادرٌ

175: من      61:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZT160464194ٌَوسؾ صابر

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZT2004304195ٌعصام بنحنة

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوzt226944196ٌدنَا الحداد

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوzt250054197ٌمنعم النفَسٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZT294494198ٌسفَان أبوَعلً

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZT316904199ٌلَلً البوزَدٌ اإلدرَسٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZT420374200ٌسلَمان الراٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZT512524201ٌالخمار زعفور

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوzt916744202ٌخلَل القاسمٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوzt948874203ٌَونس ادنَدن

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالفلسفةالثانوZT960224204ٌبلعَد موح سٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوcb2505165001ٌمحمد بوكنَفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوCD6311635002ٌاسماعَل حور

175: من      62:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوCN109725003ٌادرَس مزَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوCN121805004ٌمحمد افتَس

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوCN146695005ٌسكَنة انفَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوCN18005006ٌمحمد ؼَوش

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوCN19875007ٌالرزاق عبد حدَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوEE4651365008ٌمرَم بنعابد

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF2860915009ٌفاتحة أمرَمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF3312865010ٌحَاة زَدان

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF3671145011ٌوفاء رمضانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF3838005012ٌصباح مَقوة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF3839435013ٌزكرَاء كحلة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4108575014ٌرجاء ساهل

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4174815015ٌأسَة شراك

175: من      63:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4176425016ٌشاكر قاسمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4185395017ٌابتسامة الزاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4194225018ٌاسمهان قروشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4206615019ٌعصام فهمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4210035020ٌكوثر سوَسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4219285021ٌعبدالخالق جدَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4221175022ٌالعالٍ عبد الشلَوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4228575023ٌعماد رابحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4237585024ٌابراهَم بولنوار

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4266435025ٌمحمد توباؼٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4283105026ٌزكَة حامدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4287755027ٌاسماء بنَوب

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4297325028ٌضحً مجدوبٍ

175: من      64:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4298355029ٌنسرَن اعمَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4298475030ٌمحمد مَمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوf4330335031ٌالحفَظ عبد المزروعٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4331895032ٌأنس قشار

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4333015033ٌسعاد المجاهد

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4342055034ٌالكرَم عبد بزة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4346575035ٌحنان َعقوبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4346765036ٌسمَر عمارة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4347735037ٌنوال بختٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4350425038ٌوداد بوكورَة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4350535039ٌَوسؾ لعكَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4361015040ٌاسالم فراجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4381615041ٌاَمان بَبودة

175: من      65:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4382525042ٌعماد الهجامٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4398035043ٌنعَمة زروقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4398995044ٌَاسَن الطاهرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4407305045ٌجالل مساعَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4408975046ٌخدَجة َتَم

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4412975047ٌمحمد شحالل

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4415355048ٌَونس الرواس

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4416135049ٌخالد مجدوبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4421955050ٌكوثر منقب

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4424305051ٌسكَنة اإلدرَسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4427335052ٌمراد المسكانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4427375053ٌوئام الكرارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4432975054ٌسلمٍ بشري

175: من      66:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4438475055ٌحسام اوسرؼَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4471365056ٌهاجر اسنوسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4480995057ٌسهام االركو

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوf4483045058ٌَسري الحمادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4483255059ٌهاجر عبادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4483495060ٌرابح عالوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوf4484705061ٌلبنً جبرانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4486375062ٌسفَان كاَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4490055063ٌنصرالدَن بوعبدالوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4497045064ٌمنعم موساعَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4678395065ٌمحمد الهادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4682705066ٌوفاء بولؽشً

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4703095067ٌهند طالبٍ

175: من      67:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4703195068ٌسارة صوان

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4714545069ٌوفاء عمرانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF4716015070ٌمحمد الشلَاح

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5111835071ٌفَصل قرشَش

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5325725072ٌمحمد حرود

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5332545073ٌفرَدة اَساَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5360245074ٌَوسؾ بلعَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5363215075ٌصابر الخملَشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5389335076ٌتوباؼٍ عقَلة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوf5391685077ٌالقاسمٍ زكرَاء

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5396485078ٌأسماء عكروشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5427205079ٌطارق هتاؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5429085080ٌمنَر تانؽورت

175: من      68:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5437465081ٌمحمد زَنون

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5453685082ٌفاطمة العجورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5456165083ٌالَاس عنتراوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5456525084ٌعزالدَن مباركٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5465865085ٌَاسَن الشرَؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5466465086ٌمحمد بونعَم

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5482835087ٌالهادٌ عبد عَساوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5490085088ٌنصرالدَن الزرودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5491435089ٌشَماء مختارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5546305090ٌهشام بوعلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5563155091ٌالهدي نور شرَؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5586005092ٌأحمد بولوَحة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5624395093ٌعلٍ رحاوٌ

175: من      69:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوf5624885094ٌرشَد المدكون

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5638185095ٌمحمد رزوك

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5651715096ٌحورَة عمرو بن

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5652925097ٌعصام نجمة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5660645098ٌابراهَم مزوز

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5662355099ٌولَد عمروش

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5665935100ٌسفَان علوٌ اسماعَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5666645101ٌخدَجة بزازٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5677985102ٌمروي العامرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5710375103ٌأسَا كركرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5717775104ٌَوسؾ قدورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF5739425105ٌأسماء أزهارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF6079705106ٌالقادر عبد هاشم

175: من      70:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوf6324235107ٌتوزَنٍ محمد

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF6346955108ٌشهرزاد براَدة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF6365435109ٌحلَمة طربٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF7191825110ٌالرزاق عبد ناصر

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوf7351595111ٌمحمد زاوَة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF7375815112ٌمحمد قَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF7388815113ٌالهدي نور شكرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF7417375114ٌبنَونس الحَطٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF7433275115ٌسفَان أمنَح

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF7466735116ٌمحمد الداقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوf7483165117ٌعدنان بوسعَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوF7484145118ٌانور سرؼَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوfa1029225119ٌالمالكٍ محمد

175: من      71:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1108705120ٌالحسن  لشهب

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1268395121ٌمحمد الخملَشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1358675122ٌعزاوٌ محمد

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1440745123ٌابراهَم لفضَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1467545124ٌخالد الطالب

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1471775125ٌعبدالخالق زروال

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1479995126ٌعزالدَن اؼزََل

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1483415127ٌأحمد الرزَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1488555128ٌاحمد شكرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1513415129ٌحسن زَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1516035130ٌحنان بَجو

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1555675131ٌامَرة البرودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1559785132ٌنبَلة بوزَانٍ

175: من      72:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1563165133ٌَوسؾ زَاش

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1567055134ٌَوسؾ الحلو

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1567995135ٌمحمد بوبوح

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1572585136ٌمحمد رحمونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1583965137ٌمحمد بوط

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1601025138ٌجواد وسار

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1601665139ٌعلٍ بنهدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1603695140ٌسهام مالكٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1622125141ٌالزهراء فاطمة عمراوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوfa1634505142ٌأشرؾ الوالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1642205143ٌالزهراء فاطمة أمعال

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1643995144ٌالؽانٍ عبد مختارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1651015145ٌأحالم حسَن

175: من      73:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1651765146ٌَاسَن بلعوشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1652055147ٌمرَم جوهرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1653635148ٌسعَد ومكٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1660965149ٌحسن عدو

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1667835150ٌمنَر شهَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA1684335151ٌإسماعَل ناصرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA471065152ٌمنَرة ستٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFA966125153ٌعبدالحق َحَاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB1004495154ٌعزَز بورزَكٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB1030565155ٌسعَد بؽات

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB1031035156ٌمحمد زروالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB499385157ٌمصطفً السامحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB522895158ٌالكرَم عبد مخلوفٍ

175: من      74:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB652045159ٌمحمد العاللٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB685785160ٌالمَلود بنَدو

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوfb711935161ٌادرَس علو

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB798895162ٌمصطفً عبدالسمَع

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB802815163ٌعبدالقادر السالمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB840665164ٌبلعرج حسن

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB842305165ٌعصام السلَمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB859505166ٌنورالدَن طلحة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB862625167ٌفاطمة الحو اَت

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB864265168ٌعبدالرزاق مزَان

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB898085169ٌوفاء بودَح

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB898925170ٌالحكَم عبد قنتاش

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB910685171ٌمحمد بنمالٍ

175: من      75:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB917465172ٌالكَحل القادر عبد

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB918725173ٌسكَنة ؼوزالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB934085174ٌَوسؾ بلمامون

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB938875175ٌَاسَن احساَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB940255176ٌحسناء التومٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB946095177ٌعمر موادَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB965435178ٌحمَد علٍ بن

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB975205179ٌالرزاق عبد بنحامد

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFB980755180ٌعماد البدوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC182235181ٌهللا عبد بوعاللة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC240275182ٌابراهَم سامحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC373785183ٌجمَلة ابسَبسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC412545184ٌهوَام دمناتٍ

175: من      76:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC422575185ٌعمرو بقدَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوfc423465186ٌفاطمة برابح

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC449495187ٌرشَد دروَش

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC455325188ٌحسن بوناجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC482595189ٌطارق وعلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC489925190ٌَونس بنزَنب

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC494895191ٌالزهراء فاطمة هروٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC495115192ٌابراهَم بلقاسمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC500725193ٌالناصر عبد لمقدم

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC500805194ٌمحمد َحًَ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC502725195ٌالعَد رابحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC504305196ٌالرحَم عبد لكبَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC515535197ٌمَمون بلقاسمٍ

175: من      77:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC515635198ٌرضوان بوعرورو

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC525205199ٌالمامون مزَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC526625200ٌجواد بنحمو

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFC533615201ٌزكرَاء ماحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFD146635202ٌامَن خَاطٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوfd179565203ٌالهوارٌ زوَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFD212295204ٌإَمان رزوك

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFD220595205ٌمحمد حاكمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFD242775206ٌَوسؾ السالمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFE130705207ٌأحمد بنطالب

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFE131485208ٌبشري لبعَوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFE136035209ٌلمَاء مرَم بن

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFG102725210ٌالكرَم عبد طرشون

175: من      78:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFG111915211ٌلطَفة بلمكٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFG112855212ٌابتسام نورلدَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFG114255213ٌسلَمة هكو

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFg58735214ٌخالد بنعَسً

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH245875215ٌابراهَم حمادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH255455216ٌلطَفة بلقاسمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH423825217ٌحنان تَعالتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH444695218ٌصالح ؼزالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH446005219ٌمحمد ناصرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH454015220ٌحنان وعلٍ الحسَن آَت

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH456285221ٌمحمد ورشان

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH464815222ٌسناء موساوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH469365223ٌالحسَن ادمبارك

175: من      79:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH479715224ٌنورة الداودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH489025225ٌمصطفً الؽَاتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH492595226ٌَاسَن مختارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH535685227ٌمعاد بوَكنَفن

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH536845228ٌفتََحة ؼزالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFH557975229ٌمراد صالحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFJ141185230ٌَوسؾ الرمضانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFJ173705231ٌَاسَن المو

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFJ190055232ٌالكرَم عبد مَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFJ195745233ٌعمرو الَجداَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFJ196085234ٌخالد النصر

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFJ202005235ٌَوسؾ مزؼاب

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFJ211165236ٌمرَم مستارٌ

175: من      80:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFJ216675237ٌعبدالحق منَح

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFJ224545238ٌَوسؾ عظمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFJ231655239ٌمحمد عثمان

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوfk18585240ٌالقادر عبد تربٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFK87785241ٌحمَد جومَت

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL599765242ٌخالد بونَؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL645585243ٌمسعود بندحان

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوfl646125244ٌكمال امؽار

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL657775245ٌخالد أعراب

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوfl685345246ٌنزهة السعَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL689875247ٌمحمد ركادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL711335248ٌمحمد الحبَبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL713395249ٌعماد حَدة

175: من      81:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL720415250ٌملَكة الطوَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL725225251ٌرضوان بناصر

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL729465252ٌَاسَن أوبلقاسم

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL736405253ٌمحمد الفاضَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL737955254ٌسفَان بنطالب

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL740015255ٌمحمد لحلو

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL740895256ٌَونس السعَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL755915257ٌفؤاد عمرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL757945258ٌالحكَم عبد افقَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL764735259ٌالمَلود مكطوؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL773435260ٌمحمد قَبوب

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL785055261ٌمحمد بوخرَص

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL787725262ٌزكَة بلعطوانٍ

175: من      82:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL800205263ٌمحمد بورزي

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL801355264ٌحنان بَمكدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوFL827395265ٌمروان بنبازة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوja1539545266ٌابراهَم هراك

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوJD647115267ٌمصطفً اضرضار

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوJt440515268ٌامبارك المرشح

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوLA1344855269ٌشَماء الوراد

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوRC2045270ٌأَوب اعوذن

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS2219395271ٌعبدهللا ؼرَبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS3168285272ٌبومدَن بلوقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوs4014185273ٌخالد قضَوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوs4532045274ٌنوالدَن أقرطاس

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS4610585275ٌابراهَم الَمنٍ

175: من      83:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS5209405276ٌمحمد صدَق

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS5330815277ٌشوقٍ اوبناصر

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS5547545278ٌمحمد َسَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS5987115279ٌمراد العثمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6290105280ٌمحمد العزوزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6570935281ٌالحسن َعقوب

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6708055282ٌالرحمان عبد كلوط

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6757485283ٌعلٍ بوؼاللة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6799325284ٌوهَبة زوندرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6821905285ٌمحمد بنعَسً

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6833685286ٌمصعب لقباقبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6834885287ٌمرَم المسعودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوs6837785288ٌوردة الواشونٍ

175: من      84:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6851505289ٌحسنة الوكَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6861015290ٌمرَم الطاهرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6871055291ٌسمَر بنشكرود

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6911135292ٌجهاد البستاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6914675293ٌامَنة لوكَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6972875294ٌسمَة لكعَبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوs6983805295ٌهناء بوتؽَؽشت

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6992795296ٌالدَن سَؾ اَدَم

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS6993805297ٌَوسؾ الشمس

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوs6998665298ٌأسماء عكروش

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7057485299ٌاسامة قرَوح

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7085985300ٌبشري رمضانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7092825301ٌرفَقة العاتٍ

175: من      85:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7118595302ٌكمال اهروَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7121375303ٌَسري بومعرؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7125055304ٌرضوان الَوسفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7137555305ٌتوفَق الخطابٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7150735306ٌنزَهة البشَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7151185307ٌأنوار بَاٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7177955308ٌفتَحة تعثمانت

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوs7243185309ٌامَن العزَزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7248535310ٌفاطمة بوعزاتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7256905311ٌَاسَن لمرَض

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7287945312ٌَسري بوجنان

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7337255313ٌَاسَن الرزواقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7347575314ٌمحمد فرقوس

175: من      86:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7348905315ٌنادرة بوعبدالسالم

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7351855316ٌهدي لمسن

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوs7360915317ٌعمر الدَلمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7383485318ٌعزَز الزخنَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوS7441375319ٌعظَمة بنشكرود

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوSA116665320ٌوفاء بولعَون

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوSA127645321ٌسعو نعَمة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوSA130205322ٌأسباعٍ زكرَاء

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوSA54275323ٌمحمد المسعودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوSA92385324ٌنورة أفلواط

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوsx26125325ٌمحمد الزعَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوSX59345326ٌسمَة امطاط

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوSZ12115327ٌمحمد الصؽَر

175: من      87:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوSZ42855328ٌأمَن خَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوsz42895329ٌامَن بوكراع

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوSZ6145330ٌسفَان الزَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوTA1211745331ٌاللطَؾ عبد عادل

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوua1014835332ٌاللطَؾ عبد بوطوب

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوVA1120455333ٌالصمد عبد العمرانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZ3614965334ٌنجَم عزاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZ4528485335ٌامَنة خضرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZ960715336ٌإدرَس الزرهونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1003385337ٌمحمد طالبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1020605338ٌحرمَش عزَز

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1029395339ٌالهاشم الزاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1059215340ٌاللطؾ عبد الوجدٌ

175: من      88:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1065345341ٌاالاله عبد المساعؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1066385342ٌمحمد موسً

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1085495343ٌبدر العاشورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1087245344ٌالكرَم عبد الجالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1103055345ٌبهَجة عالم

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1113965346ٌالرحَم عبد الحمداوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1114135347ٌأمَن محمد سالكة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1193225348ٌمحمد لصهب

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1210815349ٌرشَد لعفو

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1215425350ٌَاسَن هرموش

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1233055351ٌامنة ناشط

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1262635352ٌبهَجة بودوز

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1262905353ٌبدر الحافضٍ

175: من      89:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG1278775354ٌبالل كوراس

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZG931995355ٌعبدهللا بوشفرة

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوZT1184955356ٌالخالق عبد الحراق

أنجاد وجدةالتأهَلَة بركة بن المهدٌ ثانوَةوالكَمَاء الفَزَاءالثانوzt1651425357ٌسكَنة بلؽَت

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوAD1794569001ٌسناء شرَؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوBL1209399002ٌسناء رزوقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوcd1485569003ٌخالد الزؼارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCD1851209004ٌفوزَة الَوبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCD1918859005ٌسكَنة المنَعٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCD1940909006ٌأمَن بادة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCD3992389007ٌعفاؾ المهدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCD5459689008ٌالمهدٌ األقرع

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCD5466329009ٌكىثر فالقٍ

175: من      90:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCD5545069010ٌوفاء لخوَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCD5651319011ٌرجاء بَاضٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCD5904399012ٌمحمد المخلوفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCD6208109013ٌعمر بندحو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCD879329014ٌعدنان احمَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCN102719015ٌمحسن سوَس

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCN118369016ٌعبدالحق البوزَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCN18489017ٌمحمد جواعٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCN25979018ٌحسناء بوحتات

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوCn8649019ٌمحمد خضراوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوD6672839020ٌنوال البقَوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوDO172239021ٌهاجر الصبارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF1990019022ٌفاتحة بزؼود

175: من      91:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF2552039023ٌممصطفً عَاد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF3086689024ٌفاطمة رحمونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf3760649025ٌفتحٍ ن حنا لحٍ الصا

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4062129026ٌنجاة مختارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf4126079027ٌفرح قادرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4128259028ٌمنً نحاس

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4129099029ٌنورة اوعندة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf4140339030ٌحنان زهَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4153209031ٌاسالم بلعوشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4164749032ٌَاسر صالحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4169209033ٌهشام مرزوكٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4170899034ٌهاجر بوكنانة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf4177699035ٌبرحَل محمد

175: من      92:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf4194039036ٌمحمد عسو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4211639037ٌشهرزاد اَدوز

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4261759038ٌعادل الهاشمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf4268209039ٌبشري سعد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf4276569040ٌسمَرة االنوارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4277439041ٌمحمد المشوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf4281219042ٌاسماء ابصاَطٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4281609043ٌمروة عَساتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4292429044ٌالزهراء فاطمة ادزَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4302299045ٌسمَرة اومكٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4305449046ٌابراهَم الفاَض

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf4385149047ٌهناء بقلول

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4407319048ٌسارة بنعبو

175: من      93:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4409559049ٌخدَجة سهب

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4434549050ٌَوسؾ تاج

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4434999051ٌهجر بوعلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4450769052ٌفتَحة لملَلس

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4452999053ٌعبَر تابت

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4453809054ٌتوفَق العثمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4478049055ٌنبَل بوكَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4596359056ٌحنان جالب

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4596929057ٌلمَاء وَشو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF4642749058ٌاسماء رمضان

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF5019459059ٌنادَة دحو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf5046299060ٌاحمد مقران

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf5261019061ٌسعَد براهَمٍ

175: من      94:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF5361889062ٌحسناء ارفودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF5383339063ٌرانَا بنسعاد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF5400659064ٌصفاء بنزرقة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf5411139065ٌسناء جلطٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF5423509066ٌنوال لكور

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf5426329067ٌسارة بورشَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF5432659068ٌأمل السائح

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF5443679069ٌامَن محمد حموتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF5459639070ٌنصرالدَن الكزار

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF5474789071ٌوفاء المَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf5596349072ٌوفاء بوعبداالوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf5644189073ٌمحمد قوَقات

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF5698189074ٌزَنب منَعة

175: من      95:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF5726089075ٌسهام قضاض

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF5728939076ٌمنال ناصرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF6294189077ٌلَلً المحمودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF7081199078ٌفوزَة خراقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF7222639079ٌخَرة شرَفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf7468789080ٌاَمان الهوارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوf7469069081ٌفاطمة المختارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF7502639082ٌلمَاء اسوَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوF7521569083ٌتوفَق زروقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1014019084ٌجمال الرحالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1081679085ٌحنان عاَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1091969086ٌحمَدة بوعَنان

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1165239087ٌمحمد الطَبٍ

175: من      96:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوfa1218719088ٌشوقٍ مهداوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1222369089ٌمحمد اؼزََل

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1249269090ٌلَو حورَة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1350239091ٌفوزَة مالك

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1378529092ٌالزهراء فاطمة بوعَاد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1447739093ٌالدَن سَؾ بنطالب

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1485369094ٌزَنب احاللو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1498169095ٌمحمد حقونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1531779096ٌوفاء داودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1558029097ٌطه معاش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوfa1575399098ٌفؤاد عَاد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1576339099ٌاكرام تابو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1586139100ٌأمال لوكَلٍ

175: من      97:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1604209101ٌزَنب جعطوط

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1641219102ٌسناء مهداوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA1666189103ٌعائشة عدوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA273289104ٌكرَمة عزاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA322169105ٌالمجَد عبد حضرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFA965789106ٌَوسؾ مختارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFB1016319107ٌمنَة العادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFB1075099108ٌمرَم مختارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFB300119109ٌمشَتوٌ َمَنة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFB515549110ٌجواد بلعمارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوfb542799111ٌسمَة بوضً

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFB555239112ٌبشري بنزقطَط

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFB609979113ٌالكرَم عبد بوَوسؾ

175: من      98:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFB707589114ٌملَكة اقاس

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFB719709115ٌجواد بنعائشة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوfb765429116ٌجبران بؽات

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFB895779117ٌهشام كرماط

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFB947089118ٌحسام فحصٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFB958759119ٌَوسؾ عَساوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFC396269120ٌسفَان مزَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوfc408359121ٌخلَد ختالة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFC414579122ٌسلَمة الشرفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFC447109123ٌهدي مكاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFC463949124ٌفرح بولحروز

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFC464079125ٌدنَا طهرََن

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFC469589126ٌخدَجة العونٍ

175: من      99:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوfc478669127ٌعبدالرحَم كرواج

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFC482479128ٌاكرام اسرموح

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFC487759129ٌملَكة بوعمَش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFD128009130ٌعبدالمالك اسماعَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFD155169131ٌالقادر عبد البرَبرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوfd219449132ٌمحمد بنسعد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFG44729133ٌالقادر عبد عجلَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFG66909134ٌهاجر دحمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFg82229135ٌمحمد الفقَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFG86239136ٌامَنة المونً

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFG95659137ٌاللطَؾ عبد كربَع

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFH228859138ٌرشَد البسط

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFH283979139ٌخدَجة موسٍ

175: من      100:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFH440259140ٌخدَجة العونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFH482629141ٌفاطمة العنوز

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFH486689142ٌعبدهللا موساوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFH487139143ٌأشرؾ بلحاج

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFH539849144ٌدنَا الباز

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFH548429145ٌنسَمة شعبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFH550629146ٌالزهراء فاطمة معزوزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوfj125869147ٌعلٍ بلخَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFJ203719148ٌمحمد عتمان

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFJ218509149ٌفاطمة سانَة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFJ219629150ٌخدَجة كروج

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFJ237999151ٌحنان َحَاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFJ7069152ٌالكرَم عبد كروج

175: من      101:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFL473099153ٌالحفَظ عبد ارنج

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFL600459154ٌسعَد أفقَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFL693319155ٌالزهراء فاطمة دبالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFL704639156ٌسفَان لصهب

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFL723319157ٌادرَس كدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFL767729158ٌعصام الطالبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFL814589159ٌفاَزة دبالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوFL821049160ٌاسماعَل مكاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوG5395089161ٌهاجر الخرمودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوI5897889162ٌَونس ساحة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوP1591109163ٌؼزالن باَزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوP693759164ٌنادَة لعلَلَس

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS1821079165ٌحبَبة هركاش

175: من      102:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوs2676629166ٌنوالدَن العزوزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS3531319167ٌحفَظ الحجوجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS5159719168ٌمنَر التوزانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوs5973159169ٌَوسؾ البوعَادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS5989429170ٌفهد قورَع

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS6180329171ٌمصطفً بنعودة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS6662569172ٌفاطمة الزَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوs6670659173ٌمحمود بزردة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS6881389174ٌوَسار لمدؼرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS6885139175ٌفاطمة لقشَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS6906739176ٌمحمد لمجاهدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS6913099177ٌمحمد اعزا

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS6926829178ٌسرَة طالب ابن

175: من      103:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS6929279179ٌمرَم الكمرة بن

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS6945549180ٌعمر الزَتونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS6967829181ٌجواد علََو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوs6976699182ٌعبدالواحد عمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS6996849183ٌصدَقة فارس

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7026739184ٌفاطمة الكداوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوs7031159185ٌمحمد برؼضوش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7096469186ٌهشام بنتاجر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7102879187ٌمحمد البوتكمانتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7117899188ٌعزالدَن الدَوانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7166089189ٌكوثر عكوب

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوs7220449190ٌعصام حفر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7228919191ٌَاسَن بعبسالم

175: من      104:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7276359192ٌمحمد البوزَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7284779193ٌعصام مسعودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7310539194ٌفدوي قلوش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7316439195ٌابتسام مهنَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوs7348389196ٌحفَظة اشهبون

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7389919197ٌسمَرة الفَضا

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7395229198ٌؼفران رصمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7400309199ٌامنة العمورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7418249200ٌأحمد الفؽالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوS7449559201ٌالَاس امروص

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوSA103499202ٌشهرزاد بلهادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوSA103569203ٌامال الحموتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوSA209659204ٌعَماد بوحالوَت

175: من      105:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوSX21729205ٌسارة بوشَبا

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوSX58499206ٌالهام الطَبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوSZ102039207ٌجواد اشطَطح

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوSZ30119208ٌالرحَم عبد َحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوSZ35979209ٌهجار الرَحانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوsz37679210ٌمحمد الفقَهٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوSZ5499211ٌالزهراء فاطمة الشدالوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوsz78819212ٌنبَل األَوبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوsz85359213ٌمحمد ماكشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوtk166829214ٌفدوي هبرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوUC1126509215ٌمحمد ادرَوش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوWB1524069216ٌعبدالكرَم معزَز

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوY3839059217ٌالحبَب العمارٌ

175: من      106:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوz3587339218ٌنسرَن بوخروبة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZ3593499219ٌنورة لمقدمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZ4400719220ٌحمَد صاهبو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوz4436209221ٌمصطفً لمسَح

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZ4747269222ٌنجوي كنوش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZ5068749223ٌعبدالمنعم إعساتن

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZ5242819224ٌنورالدَن اجحَح

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZ5460039225ٌنبَلة درنون

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZ5709179226ٌحنان الحدادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1010799227ٌعادل زاهرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1019319228ٌحنان مجاهد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1051649229ٌعبدالرحَم مبلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1060509230ٌعمر القسَوٌ

175: من      107:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1064269231ٌمنَر ادرَػ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1072489232ٌالنبٍ عبد بوعمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1110009233ٌحسناء اسباعٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1120039234ٌمرَامة حراك

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1128749235ٌجواد عزوزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1129129236ٌسهَل علواش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1173479237ٌنبَلة المكرود

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1191249238ٌهللا خَؾ الوردٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1196989239ٌحفَظة امزوغ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1201009240ٌحمزة المكرود

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1208709241ٌحسناء البرنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1263599242ٌوهَبة الشواٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG1269929243ٌعلٍ العادل

175: من      108:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG222009244ٌمحمد اطوَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG640699245ٌكمال سعَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG771229246ٌمحمد لصفاؼٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG810369247ٌالحسَن الطالب

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG852509248ٌحفَظ مزعاج

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG860769249ٌَسَن زرَوح

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG869319250ٌالواحد عبد كعكوع

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةاالنجلَزَة اللؽةالثانوZG988449251ٌعزالدَن البرنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوAD1937088001ٌسهام السرار

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوc4322518002ٌمصطفً اجداَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوD3399448003ٌنعَمة بنعائشة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF3212408004ٌرشَدة امزَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF3415998005ٌخدَجة ثابت

175: من      109:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF3606888006ٌمصطفً سالمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF3654028007ٌبشري حدادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF3676458008ٌهللا عبد المحب

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF3754768009ٌسعاد تابت

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF3842648010ٌسناء عدَوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF3846318011ٌسمَة صالحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4055988012ٌوهَبة فارس

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوf4152048013ٌوفاء الرحمان بنعبد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4226648014ٌسارة عمارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4255088015ٌالسالم عبد بوبو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4257148016ٌالصمد عبد الهاللٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4303108017ٌسعاد الخضَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4314068018ٌنعَمة محدوب

175: من      110:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4325438019ٌسهَلة بلعربٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4357658020ٌالزهراء فاطمة مامونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4361818021ٌمحمد إبراهَم

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4366578022ٌخَرة مالكٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4367588023ٌسناء الزرهونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4378598024ٌمحمد الهاشمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4378678025ٌهناء حموتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4406328026ٌنزهة األشعل

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4470398027ٌجمال جلولٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4475168028ٌلطَفة حمَوٌ شكرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوf4491948029ٌزكَة الحبشَش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4492568030ٌحسام قدورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4496828031ٌفاطمة الشمشٍ

175: من      111:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4636298032ٌأمَنة اجكنَو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4659818033ٌنورَة اجداَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF4707868034ٌالدَن نور بنشَخ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5148108035ٌالحلَم عبد حموتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5235738036ٌمحمد عطة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5268258037ٌالزهراء فاطمة بوكَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5321088038ٌعبدالعزَز بورشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5329078039ٌلبنة رحاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5356888040ٌاَمان قروش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5372828041ٌزكرَاء قزَبر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5399648042ٌنوال العونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5400608043ٌبشري الهاللٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5422198044ٌسكَنة الطعام

175: من      112:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5439848045ٌكوثر جلباوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5448048046ٌاسماعَل شعبانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5641758047ٌتوفَق لحسن بن

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5643308048ٌبثَنة لزعر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوf5656368049ٌفاطمة صالحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF5683448050ٌأمل بلعَاشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF6291348051ٌنوال تلهَمت

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF6294458052ٌأمَن رحمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF6314638053ٌمنَة السالمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF6333708054ٌعبدهللا عمرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوf6357898055ٌرباب كصَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF6377808056ٌنوال زروال

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF7309138057ٌحَاة َوجَل

175: من      113:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF7442268058ٌمنعم مرزوكٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF7447958059ٌمحمد البكورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF7463648060ٌمصطفً بنطالب

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF7485628061ٌَحٍ علة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF7533148062ٌهدي زكاغ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوF7551848063ٌسعاد َوسفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFA1131968064ٌهاجر زاَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFA1452318065ٌمحسن قَلول

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوfa1459958066ٌمرَم طاهرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوfa1584158067ٌرشَد االركو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوfa1597768068ٌاحمد باللعزَز

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFA1635768069ٌزَنب مسعودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFA1672768070ٌهللا عبد قشمار

175: من      114:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFB290068071ٌصباح زدورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوfb614158072ٌجمَلة الشَخ بن

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوfb634428073ٌعزَزة بختٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFB647608074ٌنعَمة رطَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFB873518075ٌنجاة قلعٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFB885888076ٌَاسَن الشادلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFB897418077ٌعلٍ العروجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFB908268078ٌفرَدة شَكر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFB909318079ٌسناء الشامٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFB912908080ٌالهاشمٍ الهوهاٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFB914838081ٌنعَمة جَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFB934438082ٌَامنة زدورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFB934738083ٌهاجر عزَز

175: من      115:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFB941388084ٌاسَا بلحاجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFC219498085ٌالمَلود الصوفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFC224318086ٌابراهَم العابدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFC298728087ٌخلَد حاجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFC332158088ٌمحمد العونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوfc357628089ٌجلَلة مباركٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوfc386868090ٌحسن مَزاب

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFC405678091ٌفاطمة بلوشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFC423578092ٌفاطمة رمضانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFC451958093ٌخدَجة قاسمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFC472578094ٌرحمة اقدَدش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFC477498095ٌَاسمَنة اشان

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوfc491618096ٌبهَجة اوفقَر

175: من      116:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFC523038097ٌوسَلة حصحاص

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFC74158098ٌملَكة اإلدرَسٍ البحاجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFD134648099ٌزهرة بَاض

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFD183618100ٌسعاد الفرح

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFD214678101ٌفتَحة دؼامٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFG99908102ٌبوعالم قدورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH292818103ٌفاطمة مختارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH338448104ٌشادَة عزَز

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH341968105ٌَحًَ مهداوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH359228106ٌاحالم العالٍ عبد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH366928107ٌرشَد حمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوfh396158108ٌحسناء بوعكاكة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH398898109ٌالزهرة مشَشٍ

175: من      117:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH399348110ٌسعَدة فنكوش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH408658111ٌَاسَن بوعمَش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH415368112ٌبوجمعة بلخَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH447098113ٌحسن بلخَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH467408114ٌمرَم مَمونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFh478108115ٌكرَمة العامرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH483318116ٌاَمان بوزرواطة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH483958117ٌخدَجة السولٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH484648118ٌنجاة فحالوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH487588119ٌخدَجة موسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH495088120ٌمبروكة مختارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH496448121ٌربَعة موسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH520558122ٌالزهرة عبادٌ

175: من      118:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH537638123ٌنادَة سوناَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH545268124ٌعبدو زؼنون

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFH546378125ٌفدوة زَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوfh550078126ٌمحمد احمداٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوfh570808127ٌمرَم البورقادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFh93438128ٌعائشة حاجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFI674048129ٌهند اعبوبو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFJ164128130ٌرمضان بومعرؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFJ211498131ٌأحمد ؼاز

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFj214888132ٌرضوان بقال

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFJ243248133ٌجودَة صالحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFJ60868134ٌنوارة مداح

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFk51788135ٌفتَحة موؼلٍ

175: من      119:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFK85508136ٌحبَبة السبكٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL488838137ٌملَكة عباسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL603508138ٌالزهرة مسعودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL627368139ٌمحمد عَا

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL660988140ٌمرَم اللوٌ بوعبد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL672768141ٌحمَد مكاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL674548142ٌبشري بوخدو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL679908143ٌحرَة فقَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL701218144ٌسعَدة المختارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL709128145ٌالمحمدٌ كوثر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL709788146ٌمحمد مهرة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL711668147ٌرشَد شَخاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL729588148ٌنصَرة كبورٌ

175: من      120:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL746018149ٌالرحَم عبد الحور

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL785088150ٌادرَس زوكاغ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوFL796498151ٌفدوي الَاسعٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوH4105378152ٌالخالق عبد الزهراوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوJA569028153ٌتورَة معاشو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوK4150708154ٌالبتول محجوبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs3297678155ٌنجَمة الرضوانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS4020928156ٌمصطفً جحوح

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs4778578157ٌسمَرة عنتر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs4877638158ٌعفاؾ المحب

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS4951118159ٌحنان الطهرَوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs4983958160ٌسلوي جوهرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS5064758161ٌنبَل الطورك

175: من      121:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS5525108162ٌَوسؾ االدرَسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS5663408163ٌسومَة اؼداد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS5671168164ٌرشَدة حلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6012208165ٌسعَد َعقوبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6126438166ٌحكَمة بعوش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6192588167ٌؼرَبة بلؽمارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6245688168ٌعزَزة كطارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6296618169ٌحَاة بوهرادة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6337328170ٌفاطمة المعاش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6463338171ٌخالد صباح

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6552998172ٌدلَلة ختَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6613838173ٌكرَمة بلحاج

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6621908174ٌابراهَم افقَر

175: من      122:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs6768298175ٌالسعَدٌ سكَنة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6773588176ٌحسنة الزَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6836468177ٌالملك عبد قلعٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6884058178ٌإبراهَم حدوشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6911348179ٌالمجَد عبد بنحمو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs6962338180ٌبدر متشو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs6968048181ٌالؽفور عبد الدرقاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS6991638182ٌعصام البالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs6996448183ٌنوال ركو

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs7004978184ٌحنان عقَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7014328185ٌَمَنة اعزَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7022238186ٌعادل زَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7026098187ٌرشدٌ أربَب

175: من      123:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7073498188ٌهشام الدقَشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7076168189ٌهتد نجارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs7087658190ٌسهام أبركان

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7096378191ٌفاطمة الرضوانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7143848192ٌلطفٍ الحسناوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7145708193ٌسهَلة الفهمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs7151578194ٌسفَان مسلخَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7172488195ٌنجاة بلحاج

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7186008196ٌنسرٌ احري

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7201388197ٌمحمد المرابطٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs7209098198ٌرانَة فوركاتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7210548199ٌفرَدة استوتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs7256658200ٌمصطفً انفد

175: من      124:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7257768201ٌسمح البدراوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs7262128202ٌأحمد الرشدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs7273488203ٌسلَمة عاالة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7283808204ٌكرَمة الدهرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7311638205ٌالحمَد عبد أقلعٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوs7358468206ٌكاملَة الوردانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7391138207ٌمرَم ابوالحروز

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوS7401328208ٌمحمد البالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSa106868209ٌبالل الهدارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSA118198210ٌتورَة انفد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSA172798211ٌعَسً امؽار

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSA182518212ٌمعاش اَوب

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSA51488213ٌمحمد َوَو

175: من      125:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSA56318214ٌاسماعَل العثمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSX34248215ٌمحمد بوردَم

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSX41968216ٌأحالم الوؼمَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوsx47518217ٌهاجر المالحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSX49368218ٌلبنً فطومٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوsx5728219ٌَونس لعزَبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSX58568220ٌصارة اضوالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوsx62198221ٌسهام فضَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوsx70318222ٌابتسام بوخنوز

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSZ28648223ٌأحمد عواج

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSZ32318224ٌالزهراء فاطمة الَعقوبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوsz37938225ٌعبدالعزَز مقدمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSZ628226ٌمحمد لمهارٌ

175: من      126:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSZ75438227ٌعثمان بوزرواطة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSZ80738228ٌذكري الحارتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSZ82318229ٌكرَمة َحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوSZ99098230ٌسلوي اعبودة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوUC1359208231ٌسالم أورحمة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوUC1448928232ٌبنَونس علَوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZ5446968233ٌجواد الدحمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1006738234ٌهللا عبد تالؼٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1032278235ٌالَاس ثوَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1061718236ٌحَاة امحرار

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1062948237ٌعبدالرزاق بوجَدة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1081658238ٌزهرة العجانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1108618239ٌنجَة درقاوٌ

175: من      127:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1112498240ٌفاطمة اسطاهر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1113318241ٌنورالدَن هرموش

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1118118242ٌسكَنة الزهنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1158048243ٌإلهام شاطر

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1170978244ٌجمَلة امؽَوز

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1194678245ٌنصَرة المجَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1210628246ٌالزهراء فاطمة دَوان

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1223258247ٌؼزالن زؼودة

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1260278248ٌسهام العشوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG1264038249ٌسلَمة هللا عبَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG371588250ٌرشَدة جماط

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG828468251ٌعبدالرحمان بوضراوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG844758252ٌاحمد توفَق

175: من      128:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG906888253ٌالرحَم عبد زربان

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG940668254ٌمرَم نصَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG965738255ٌالسالم عبد البوشاونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG993598256ٌحادة بومدَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة المومن عبد ثانوَةالعربَة اللؽةالثانوZG997078257ٌلطَفة بسول

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوC26570110001ٌفاطمة العاجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوc92700510002ٌنبَلة المزَاتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوCD12322310003ٌمحسن كرامٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوD47719110004ٌنادَة ناصرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوf19773110005ٌعمر بوتخَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF29300810006ٌفؤاد بوروز

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوf29748910007ٌالحسَن مساعد

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF31356710008ٌطارق الصالحٍ

175: من      129:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF32436110009ٌفاطمة البواشرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF32868110010ٌنجاة رحاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF35201210011ٌالزهراء فاطمة ؼزالن كعواشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF35511710012ٌالݣرماط حنان

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF37553410013ٌحنان زروال

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF37562010014ٌهشام عَسً

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوf37955910015ٌلندة القراط

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF38031410016ٌوسام مزوارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF38310510017ٌرانَا حفَظٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوf40706010018ٌسعاد بلهادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوf41073610019ٌزَنب لعناَة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF41612310020ٌوفاء جبور

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF41817510021ٌنسَمة العوفٍ

175: من      130:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF42268610022ٌمحمد أسامة جبالوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF42793510023ٌمنال بالعٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF43359610024ٌسفَان البرَمشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF43675410025ٌرَم طانطاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF43752410026ٌخدَجة اإلدرَسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF43773610027ٌسناء جعوانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF43823310028ٌأمَنة بنصالح

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF44052810029ٌرجاء تالسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF44115710030ٌامَنة معطٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF44236410031ٌالهدي نور عدو

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF44261910032ٌالكرَم عبد لمسَح

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF44765510033ٌانصاؾ بوهرادة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF44776210034ٌاكرام الشركٍ

175: من      131:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF44839010035ٌولَد الزاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF44909110036ٌكوثر حمدان

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوf45227810037ٌبوشري بقال

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF45776610038ٌسهام القسامٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF45991710039ٌاكرام هدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF47134510040ٌزَنب بكاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF51198210041ٌلمَاء اسهول

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF52783410042ٌمنً دلل

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF53185610043ٌالَاس الماحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF53264410044ٌأسامة وعمارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF53362310045ٌوفاء اعدو

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF53370310046ٌأسامة الدرَوش

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF53412410047ٌبشري مجاهد

175: من      132:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF53787910048ٌاَمان بلمعاشَة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF54295610049ٌزهرة بوزالفة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF54462510050ٌجَهان جانً بن

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF54783210051ٌنهً َعقوبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF54834410052ٌبثَنة فراجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF56987910053ٌبشري السماللٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF57271510054ٌالزهراء فاطمة فروٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF60488810055ٌاسماء بروكش

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوf60602210056ٌنجاةز زروقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF62157810057ٌسهام لمرقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF63190910058ٌلبنً بوطاهر

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF63711310059ٌَحٍ الخوخٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF72341110060ٌفوزَة لزعر

175: من      133:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوf73656510061ٌصارة السحَمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF73723110062ٌربً عزاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوf74364510063ٌاَمان الشحالفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF74720910064ٌأسماء كدانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF74729510065ٌنادَة مراس

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF74890110066ٌسارة زروَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF75368910067ٌاَمان الشارؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوF75569510068ٌاسماء هالل

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFA13397310069ٌامَن محمد حَدر

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFA14729510070ٌسكَنة كراد

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFA15638310071ٌهاجر هللا عبد بن

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFA15714510072ٌسمَرة احمَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFA16154510073ٌالزهراء فاطمة اشن

175: من      134:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFA16200310074ٌوئام حداوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFA16970710075ٌاَمان ؼانم

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFA2103710076ٌصالحة الحافٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFA2151210077ٌحَات ستوتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFA9359410078ٌفطَمة السالمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFB1685910079ٌفطومة مساوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFB3283810080ٌسعَد طوال

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFB3289910081ٌعرشَة عالوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFB4997810082ٌفوزَة مالح

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFB7413710083ٌلبنة بدَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFB7983910084ٌكرَمة المقدمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوfb8193010085ٌالطَبٍ محمد

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFB8937310086ٌمنً بوعزاوٌ

175: من      135:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوfb8966110087ٌفاطمة بلَمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFB8994110088ٌمحمد شحالل

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFB9248710089ٌزكَة شحالل

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFB9340610090ٌهجر عثمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFC4243210091ٌحنان ابسَبسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوfc4271010092ٌجهَدة طهرََن

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFC4379410093ٌمنَر فخارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFC4504610094ٌأسَؾ عَنوس

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFC4713810095ٌأحمد عزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFC4720210096ٌهند مكاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFC4802510097ٌعمر أخلوؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFC4977010098ٌعائشة اسماعَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFC5302410099ٌمنَر شاكر

175: من      136:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFC5367810100ٌسلمً ؼَالس

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFC5476110101ٌسارا مومن

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFD1760310102ٌهند العالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFD1775710103ٌحكوم ورقَا

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFD2037110104ٌحنان الجد

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFD2124210105ٌبلحاجََن جهاد

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFg1060110106ٌَحٍ العَداوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوfg1112210107ٌبشري العبدلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFG1141810108ٌكوثر الهرد

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFG535310109ٌخدَجة اعشو

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFG578710110ٌخدَجة بوزَان

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFG652810111ٌالحمَد عبد لحسن

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFG698810112ٌالزهرة بنعلٍ اَت

175: من      137:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFH3366710113ٌحفَظة كوجَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFh3709010114ٌرشَد عال

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFH4070010115ٌمحمد مشتالٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوfh4271310116ٌاكرام حسو اَت

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوfh4865910117ٌفاطمة لعفو

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFH5518410118ٌسلَمة خبوز

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFJ1459410119ٌالحفَظ عبد بالخَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFJ2161110120ٌفضَلة بوتشَش

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوfl5688710121ٌالكرَم عبد عالل

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFL5885510122ٌالزهراء فاطمة علوٌ حبَبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFL6408510123ٌخدَجة عزة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFL6798010124ٌحفَظة برحو

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFL7336410125ٌسلمً بوصلعة

175: من      138:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFL7351410126ٌوداد اولقائد

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFL7730110127ٌمحمد اختَرة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFL7922310128ٌبلؽَت السقلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFL8024010129ٌسعاد ؼَالن

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFL8155010130ٌخدَجة رحمونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوFL8192110131ٌابقزي نسرَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوGA15857010132ٌحكَمة ازوَز

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوI24120610133ٌالكرَم عبد ناصرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs37569810134ٌحسناء القادرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS41353510135ٌسهام الدرقاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS50800710136ٌسناء هرواش

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs51631310137ٌمرَم هاشَم

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS53353010138ٌمحمد الصابَر

175: من      139:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs55830910139ٌانسة بدرانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS56542010140ٌسهام الحَمر

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS57650110141ٌحكَم أمالح

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs57741710142ٌفتَحة الوزَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs60964110143ٌسعاد العَاشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS60981410144ٌسفَان البوزَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS61839410145ٌالواحد عبد بوشنفاتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS61915210146ٌنسرَن بنتال

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS62508210147ٌأمَن أحكَم

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS62956710148ٌكلثوم المدؼرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS63099510149ٌفاطمة البقولٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS64046010150ٌنَعمة الحمادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs64066710151ٌابتسام رمضانٍ

175: من      140:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS65191310152ٌحَاة دحو

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs65626210153ٌنسرَن البستاتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS65688810154ٌالزهراء فاطمة البخشوش

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs65893310155ٌمحمد حموتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS66913210156ٌهاجر معزوز

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS67344210157ٌسمَرة الفونتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs68735310158ٌوفاء مختارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS68934510159ٌنوال الَتَمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS68970510160ٌزكرَاء الجرودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs69032410161ٌسارة وشَخ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS69207010162ٌرضوان بحداد

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS69398310163ٌنصَرة البشَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS69446910164ٌالحمَد عبد سالمٍ

175: من      141:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs69593310165ٌعبدالمالك الشنط

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS69628410166ٌمصطفً الزرَوحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS69904610167ٌحسن إَزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS69922910168ٌوردَة بولجحاؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS70067110169ٌمحمد البركانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS70080610170ٌنوال لمنوار

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs70622310171ٌإبراهَم وعلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS70648710172ٌسعاد الزعمارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS70716510173ٌشَماء القباب

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs70979710174ٌنبَلة أشفَعا

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS71182110175ٌالهام اَاسَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS71275610176ٌمحمد تورَرتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs71301010177ٌنورالهدي مزَان

175: من      142:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS71392110178ٌحنان شركَوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS71501010179ٌإجالل افطاتن

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS71686510180ٌحنان الدرازٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS71721010181ٌلَلً بدواسل

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS71815110182ٌحَاة كندوزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS71858810183ٌدنَازاد بلحسن

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS71952110184ٌندي اقلَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS72374210185ٌمحمد جرودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS72530910186ٌسهام بولعوالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs72531010187ٌحسناء بوصوفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS72846710188ٌاسماعَل الكنَارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS73037310189ٌمحمد بوكافرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS73499910190ٌحسنة الكبَر

175: من      143:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS73570310191ٌرجاء البركة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوs74043010192ٌاَمان الصقلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS74323510193ٌهجار حموتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS74379010194ٌاشفَعا َاسمَنة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوS74641610195ٌمَمون البؽدادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوSA1552610196ٌصدَقة انهارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوsx106210197ٌلَلً مختارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوsx422910198ٌلَلً داود بن

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوsx511410199ٌإَمان عزابٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوSX75010200ٌسهام بوخنَفرة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوSZ1024310201ٌمحمد عثمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوsz355710202ٌسوسن البدوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوsz810510203ٌزهور البجوفٍ

175: من      144:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوSZ987610204ٌأسماء دَهٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوU17037610205ٌمحسن اخرو

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوU18455810206ٌمرَم الزرَكة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوUA10226310207ٌكروش سعَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوUA8205010208ٌؼزالن البوَعقوبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوVA11857710209ٌسعاد الزوَتنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوVA3567110210ٌالعزَز عبد العرعورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوX11218610211ٌخالد البوكمَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZ21374910212ٌنوال بَطار

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوz46058210213ٌنجاة بورقادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوz54519010214ٌزَنب لزرق

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZ55518510215ٌكوثر البوخارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZ55971910216ٌزهَر عزاوٌ

175: من      145:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZ56754210217ٌرضا َحَاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوzg10107410218ٌفاطمة بنكانكا

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG10151810219ٌنجالء قادة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG10203110220ٌسهام الفرشاخٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG1032610221ٌعالل لبَاض

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG11175510222ٌرشَدة امنانو

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG11237710223ٌشرَفة شلواح

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG11605710224ٌمقبوب رمضان

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG11912910225ٌَسري القباقبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG12016410226ٌحسناء المساعؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG12742210227ٌكلثوم جودة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG1926610228ٌالزهراء فاطمة صباح

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG3174710229ٌسعاد قشاش

175: من      146:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG5925410230ٌلفضَل بوعزة

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG8503410231ٌفوزَة بوقسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG8772810232ٌعلٍ صرو

أنجاد وجدةالتأهَلَة العزَز عبد بن عمر ثانوَةالفرنسَة اللؽةالثانوZG8940710233ٌالمصطفً افقَر

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوab6536333001ٌرضوان حموش

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوCN118553002ٌولَد قسو

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوd9520013003ٌَسن اسالسلٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF4186143004ٌهشام كرار

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF4257703005ٌجالل برحَل

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF4350373006ٌاَمان عالٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF4359453007ٌوداد الرمضانٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوf4401013008ٌمرَم بنسعَد

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF4473153009ٌبحادٌ لمَاء

175: من      147:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF4475143010ٌجهان شحالفٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF4491113011ٌصلَحة معَان

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF5372403012ٌعبداالله سرجٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF5451443013ٌرضا نقروز

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF5465503014ٌهالة سورَا

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF5707253015ٌاسماء باكورٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF5707283016ٌكوثر رحاوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF5729483017ٌسكَنة بنؽالم

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF6369123018ٌسفَان العباسٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوF7459073019ٌبدر بكرٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFA1423213020ٌعائشة هرنوفٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFA1478863021ٌالزهراء فاطمة أحمد بن

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFA1493543022ٌاَمان لقصَرٌ

175: من      148:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFA1556763023ٌبالل بختاوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFA1638953024ٌمالكٍ سهَلة

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFB842853025ٌشَماء حسانٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFB948033026ٌسومَة بالخضَر

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFB991873027ٌاحمد بوجعادة

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFC558663028ٌأسامة معاشو

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFE148663029ٌخدَجة بوطوَل

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوfh480353030ٌبوطرَك رابح

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFH547333031ٌسعَد العَاشٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFH550313032ٌسعاد لطرش

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFh556303033ٌحلَمة بوزكاوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFH557273034ٌبشري دحمانٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFH558363035ٌسكَنة وودخَس

175: من      149:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFJ236293036ٌابتسام مختارٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوfj253613037ٌمحمد البكوش

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFL787553038ٌَاسَن الؽرابٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFL811883039ٌكوثر المعطاوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوFL815363040ٌطلحا عزَزة

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوGj263043041ٌأسماء البدرٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوP2562073042ٌاكرام الحداد

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوRB45423043ٌاسامة لمسلك

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوS6341463044ٌرضوان لمقدمٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوS6770673045ٌأشرؾ عمرانٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوS6808563046ٌبالل حمداوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوs6991673047ٌمحمد الصابرٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوs7025063048ٌامَن محمد ابَدار

175: من      150:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوS7037023049ٌاكرام حمداوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوS7060393050ٌمحمد الجداوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوs7113243051ٌشَماء السعودٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوS7143993052ٌالَاس بوعرورو

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوS7161723053ٌإلهام العَساتٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوS7166493054ٌمروان زرَوح

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوS7186333055ٌاَمان بؽدادٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوS7228693056ٌمصطفً الجاَح

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوS7482583057ٌمرَم لهالل بن

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوsa114243058ٌحسام بلَو

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوSA151683059ٌسفَان اوراغ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوSA182713060ٌامَنة حبصاوٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوSA184123061ٌاشرؾ شالل

175: من      151:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوZG1197693062ٌسهام مرزوقٍ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوZG1258753063ٌحفصة رشَدٌ

أنجاد وجدةاإلعدادَة الوحدة ثانوَةالمعلومَاتالثانوZG787963064ٌمحمد العادلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوAB2644547001ٌالجواد عبد امالح

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوAD1868967002ٌهند معطاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوAE858707003ٌؼَثة متوفق

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوBJ4102117004ٌسكَنة عبو

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوc6336987005ٌَسرة لحودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوCB2436007006ٌَوسؾ أبحباح

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوCB2911897007ٌمحمد استَوت

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوCD3404457008ٌاسماء العمرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوCD4004717009ٌفاطمة شكور

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF1796217010ٌمحمد محامدٌ

175: من      152:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF2256417011ٌالهبرٌ عَادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF2262197012ٌنجَب زروقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF3199857013ٌنعَمة زروقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF3201637014ٌَحٍ هطهوطٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF3343327015ٌبكاوَة خرباش

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF3345387016ٌنجاة َوسفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF3432107017ٌمحمد زرو

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوf3632887018ٌخدَجة ماحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوf3801857019ٌفدوي مخوخ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF3802127020ٌنوال بوكرارة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF3826207021ٌاَمان زهَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF3843597022ٌحنان المطوط

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF3845557023ٌَونس سرؼَنٍ

175: من      153:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF3845707024ٌولَد خربوعة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4046787025ٌوفاء بادو

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4049887026ٌالزهراء فاطمة مَلودٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4089557027ٌرجاء مسرار

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4112247028ٌوداد رَاح ابن

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4176857029ٌكوثر بنعَسً

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4183367030ٌسارة أوجَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4188527031ٌمحمد الفشتالٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوf4192027032ٌلمنور جلولٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4203957033ٌعزالدَن الطاهزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4204837034ٌامال حمدونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4223637035ٌَونس منَس

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4223887036ٌسناء كدورٌ

175: من      154:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4227087037ٌوئام احبَبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4229737038ٌمراد ابحَحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4235407039ٌهللا فتح مَمونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4250007040ٌهناء ناصرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4256687041ٌسارة نوال

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوf4259537042ٌَونس الزرَولٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4267267043ٌلمَاء الكعموس

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4280057044ٌمحمد وماسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4287457045ٌأمال السرَجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4292267046ٌرضوان ادراوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4292367047ٌنادَة القادرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4299507048ٌالزهراء فاطمة لطرش

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4305377049ٌعادل لهبوب

175: من      155:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4334167050ٌابتسام لحسَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4348507051ٌبشري ملكادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4349637052ٌسفَان معاشو

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوf4355407053ٌأنس الخنشوفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4355517054ٌمروة قواز

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4360777055ٌاسماء الحبو

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4367367056ٌحنان شحالفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4381547057ٌجواد اعمر بن

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4390547058ٌأمَنة بالعادل

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوf4393647059ٌالدَن صالح دروَش

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4398527060ٌسمَة بشرورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4406007061ٌاَمان زكاٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4406737062ٌخدَجة بنعَشة

175: من      156:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4407067063ٌإَمان بوشفرة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4455067064ٌاحمد بنتوهامٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4464217065ٌَاسَن موسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4477297066ٌحسناء وشانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4481857067ٌحسن كرموح

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4484047068ٌعصام عدَوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4488977069ٌنورا قعداد

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4627897070ٌحلَمة بوشنتوؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF4717157071ٌاشرؾ ربقٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوf5022637072ٌفدوي باهو

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5333557073ٌمرَم بحادة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5334207074ٌاَمان ورَمشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5349657075ٌصونَة ادرَسٍ

175: من      157:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5359347076ٌحورَة الشركٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5382657077ٌحَاة العزَزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5407897078ٌناصرة الَوسفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5432617079ٌالزهراء سلَمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5437737080ٌاَمان نقاز

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوf5451017081ٌنجاة الشوَخ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5458767082ٌمصطفً الرَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5584777083ٌوفاء الَعقوبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5586867084ٌمحمد الباٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوf5593847085ٌمحمد عساوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5598627086ٌلَلً وٌ رحا

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5625697087ٌسوكَنة بنانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5654557088ٌجخروطٍ خدَجة

175: من      158:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5680667089ٌأعزَزٌ شَماء

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF5684087090ٌَسرا االدرَسٍ الجدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوf5726167091ٌسمَة الصؽضاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF6083397092ٌنوال زَتونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF6182667093ٌعفاؾ عثمان

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF6343177094ٌوئام دحمان

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF7000127095ٌخضراء وراوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF7166747096ٌامال زَدان

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF7281877097ٌلطَفة سرؼَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF7413727098ٌعبدالحق أوشن

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF7462887099ٌأحمد الراشدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF7472487100ٌوفاء المزوار

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF7491437101ٌسعَد البعاضٍ

175: من      159:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF7534927102ٌابراهَم جدَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF7538217103ٌنوال مَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوF7561787104ٌحنان محمدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوfa1299047105ٌوفاء بوعزاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1347517106ٌاحالم قادة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1347527107ٌاكرام قادة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1418257108ٌفدوي الرافعٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1442057109ٌعَسً لوكَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1451567110ٌعبدالمالك الراشدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1480437111ٌلوبنً عساوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1483917112ٌصباح الطبَبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1484967113ٌحنان معلة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1486567114ٌسارة اسماعَلٍ

175: من      160:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1487247115ٌخدَجة عكروش

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1492047116ٌمحمد مختارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFa1495037117ٌسهام مهلة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1511537118ٌلبنً حاجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1516197119ٌسعَد حاجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1531387120ٌالحسن برحو

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1539157121ٌمحمد حَدا

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1568467122ٌَوسؾ بنعلة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1576047123ٌالبكاٌ مالكٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1620597124ٌعبدهللا زَاشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1625827125ٌاسمهان جوهرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1669657126ٌزهَرة ثابت

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA1693447127ٌالزهراء فاطمة باندو

175: من      161:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA508467128ٌنادَة حداوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA541067129ٌمصطفً الوكَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA557107130ٌسمَر عربٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA952217131ٌسلمً كراعٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFA994117132ٌسلَمة االحمادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB101137133ٌنعَمة بوركَبة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB1038017134ٌأَوب مملٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB1044127135ٌعبدالنور العشاب

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB1062787136ٌخولة بوعَاش

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB1070997137ٌقاسمٍ عزالعرب

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB193027138ٌالعزَز عبد بدوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB230097139ٌمزَان تكرومت

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوfb32817140ٌالحق عبد بولمكول

175: من      162:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB338717141ٌدكري باقَدة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB537457142ٌالمسعودٌ حسان

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB825187143ٌسعدَة زَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB850227144ٌادرَسَة الَادارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوfb873257145ٌإلَاس الهوارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB884567146ٌبشري بلمامون

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB88467147ٌأحمد الدرموس

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوfb901747148ٌمحمد باحنَنٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB916007149ٌمحمد حمزاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB927927150ٌمحمد شرعٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB931267151ٌابراهَم لبَض

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB937927152ٌهللا فتح الهوهاٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB952297153ٌعائشة بهطاط

175: من      163:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFB968187154ٌؼَتة دهور

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFC164487155ٌتورَة برنَشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFC173297156ٌسهام الشارؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFC457927157ٌكمال حدوش

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFC523867158ٌعبدهللا معراض

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFC536117159ٌزولَخة معراض

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFC59867160ٌحفَظ بصدار

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFD153287161ٌنصَرة اعنَبة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوfe151267162ٌمحمد انهارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFG103987163ٌطه فنزار

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFG114747164ٌأسماء اسلَمانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFG21447165ٌمرَم حمو

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFG82667166ٌأسماء بوبكرٌ

175: من      164:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFG89037167ٌابتسام السهالوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH170127168ٌفاطمة عالوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH200667169ٌلحسن طَبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH369647170ٌنعَمة عالٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH384927171ٌصلَحة اكَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوfh410357172ٌَاسَن عزوزوط

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH421137173ٌعزَز بوعمَش

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH422587174ٌالرحَم عبد مختارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFh443427175ٌمحمد الطَبٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH457997176ٌأسماء بوفرعة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH481987177ٌنجوي العنَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH496217178ٌالزهرة بنهار

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH496397179ٌالناَرة الدنبَل

175: من      165:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH532727180ٌحَاة مهداوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH533967181ٌامَمة جابرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH539017182ٌهدي بنعَشة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH542437183ٌحنان ورقَة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFH546487184ٌكلتومة موسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFJ126877185ٌحنان ناصرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFJ199327186ٌَاسَن الشلفٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFJ200757187ٌزكرَاء ؼانمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFJ205147188ٌمهدٌ بومدَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFJ212847189ٌرحمة قادة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFJ220547190ٌكرادٌ نسَمة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFJ222217191ٌدعاء ورَمشٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFJ222867192ٌفاطمة ناصرٌ

175: من      166:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFL361797193ٌسكَنة بزة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFL590087194ٌالحسَن خلَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFL668457195ٌبزي فراح

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFL703197196ٌابتسام بنبراهَم

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFL709307197ٌاَوب لزعر

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFL716647198ٌفاطمة بوؼَالس

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFL735897199ٌرجاء عدو اَت

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFL739737200ٌفوزَة اماللن

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFL749637201ٌالزهراء فاطمة خزانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFL762027202ٌَونس عالل

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFL782117203ٌفاَزة العاملٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFL814517204ٌرجاء البزاوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوFL87377205ٌاحلَمة عزاوٌ

175: من      167:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوGA1413897206ٌنجالء اعكرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوJC4872157207ٌمحمد أوبانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوJT513837208ٌسعَدة كلحَان

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوs1875827209ٌرمضان حجوط

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS2154607210ٌنجَة زرَوح

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS3528527211ٌَاسَن فارس

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS3750267212ٌحمَد َحًَ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS4103557213ٌرمضان بودَوان

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS4376677214ٌعبداإلله الهدار

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS4820317215ٌالصمد عبد اموالن

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوs5487897216ٌبلكنش سمَة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS5891037217ٌكلثوم شهبن

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6007137218ٌهناء بادٌ

175: من      168:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6018937219ٌمصطفً معاش

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6633507220ٌاَمان الزاهدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6641847221ٌابتسام التعمرتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6775187222ٌحفَظة زاَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6776277223ٌكوثر زناٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6780297224ٌسناء الزعَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6808457225ٌسناء بوصواب

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6823977226ٌعبدالكرَم بودوح

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6827197227ٌَاسَن مَمونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوs6830097228ٌصفاء زوبع

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6845407229ٌروعة فرحات

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6853277230ٌمرزوق الراطا

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6865647231ٌمراد بنموسٍ

175: من      169:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6869047232ٌابتهال حاضٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6890027233ٌطارق اوراغ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6904087234ٌاسماء العالوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوs6914667235ٌحمزة لوكَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6924267236ٌصوفَا ازواغ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6950567237ٌمحمد فردوش

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6965587238ٌنرمَن الحبنونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6967077239ٌسمَرة الوشَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6972687240ٌنجالء القادرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS6978377241ٌدنَا اوراغ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7004467242ٌعادل الدَلمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوs7022907243ٌزكَة سلَم

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7033987244ٌانوار حدوشٍ

175: من      170:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7049867245ٌلَلً بلمحمادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7083067246ٌرمَساء بولكدور

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوs7096247247ٌمحمد وحَدة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7112647248ٌابراهَم أخَاط

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7116887249ٌهند علََو

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7159057250ٌصالحة اكطوؾ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7160807251ٌشروق القصَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوs7245637252ٌمحمد لكبَر

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7258387253ٌمنال الدمَاطٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوs7258857254ٌمحمد موالٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7260557255ٌسارة رزاق

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7264677256ٌعبدالوهاب قروش

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوs7278967257ٌرمَساء تهرهارت

175: من      171:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7322587258ٌاَمان اعراب

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7330977259ٌاَوب الحَانٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7338377260ٌشَماء خمخم

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7345777261ٌخالد امقران

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7376597262ٌاَمان زرَوح

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7443217263ٌسلَمة المَمونٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7469157264ٌكوثر اسالوٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7486107265ٌصبَحة اعزا

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوS7522227266ٌَونس زاَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوSA113267267ٌنسرَن بوكَلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوSA157007268ٌمرَم وعلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوSA174427269ٌفرح كنَدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوSL108717270ٌالزهراء فاطمة السماللٍ

175: من      172:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوSX3367271ٌجهاد حادجٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوsx65957272ٌسكَنة المالحٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوSZ21287273ٌأمَن عنورٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوSZ42357274ٌحَاة االدرَسٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوSZ43407275ٌؼزالن شدَد

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوUA1015567276ٌحسن خوَا

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوub734447277ٌمصطفً قاسم

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوVA1239547278ٌاسماء خٍَ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZ4674767279ٌدراجٍ عَسً

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZ5312957280ٌنبَلة قاسمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1009467281ٌاسماء عفرة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1018037282ٌمحمد شربَل

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1057637283ٌسعاد البرنٍ

175: من      173:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1064447284ٌَسن البركة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1066017285ٌَسَن العمرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1096217286ٌالدَن نور بنشَخ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1121767287ٌالزهراء فاطمة األحمدٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1126787288ٌَوسؾ اللوزٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1163747289ٌمحمد ؼانمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1193877290ٌزبَر حفَان

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوzg1196727291ٌهجر قادة

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1209847292ٌامال افتَس

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1210927293ٌعماد الكرماصٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1211527294ٌنعَمة العادلٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1217067295ٌجلَلة تشَوتٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1249467296ٌبالل العشاب

175: من      174:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 والنسب االسم
بطاقة رقم 

الوطنية التعريف 
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلك االمتحان رقم

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

2017 يونيو  29 يوم :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1260197297ٌاَمان القادَرٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1262087298ٌمرَم جبور

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1262117299ٌَاسَن كاس

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG1308207300ٌالزهراء فاطمة اهرَن

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوzg335627301ٌلحبَب شَاخ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG755357302ٌفوزٌ لعشارٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG887567303ٌمحمد امحرار

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG91687304ٌالهام الوادٌ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG963397305ٌمصطفً هشمٍ

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG995177306ٌنورالدَن بنعمارات

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG998827307ٌمَنة السبع

أنجاد وجدةالتأهَلَة عطَة بن زَرٌ ثانوَةواالرض الحَاة علومالثانوZG999687308ٌبلقاسم عسام

175: من      175:  الصفحة

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر - - 

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب - 



 

 

 

 قود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشقمباراة توظيف الأساتذة مبوجب ع

 9302يونيو  03و 92 يومي :تاريخ املباراة

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 

 

 

 

 

 الابتدايئالسكل 
 صفحة 361



 

 

 

 داكديمي  اهجووة  لتبريي  ااتكوونن هجو  اترقمباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأ 

 9302يونيو  03و 92 يومي :تاريخ املباراة

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 بركان :املديرية اإلقليمية

 

 يعتثز هذا اإلعالى توثاتح استدعاء الجتياس االختثاراخ الكتاتيح -

 ىتا تثطاقح التعزيف الىطنيح أو ها يقىم هقاههاثل تدايح االهتحاناخ، هصحساعح ق يجة الحضىر إلى هزكش االهتحاى نصف -

 

 8 هي 1الصفحح 
 

 

 الثلدج االهتحاى هزكش التخصص السلك االهتحاى رقن خ. و. ب. ر والٌطة  اإلضن

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ R336121 730101 افساز   ًطرَي

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ fa159774 730102 واحجىجى   هراد

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FJ20522 730103 خساًٍ   هرَن

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA168196 730104 صثاترٍ   فاطوح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA152365 730105 عسهاًٍ   هحوذ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى حثاًىَ هسدوج االترذائٍ F436254 730106 تىلغػح   هحوذ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA145280 730107 حطٌٍُ   ًجُح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ fa155423 730108 حذو   هحوذ

 كاىتر الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FJ22082 730109 َحُاوٌ   عثذالحكُن

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ CD167721 730110 جاتر   هاجر

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA148038 730111 ضوُرج   عسَس

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F448653 730112 الحوطٍ   هرَن

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F549347 730113 هثاركٍ   أًص

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F565968 730114 هرو   اهُرج

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ fa154568 730115 الػهالوٌ   حٌاى



 

 

 

 مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأداكديمي  اهجووة  لتبريي  ااتكوونن هجو  اترق

 9302يونيو  03و 92 يومي :تاريخ املباراة

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 بركان :املديرية اإلقليمية

 يعتثز هذا اإلعالى توثاتح استدعاء الجتياس االختثاراخ الكتاتيح -

 ىتا تثطاقح التعزيف الىطنيح أو ها يقىم هقاههاساعح قثل تدايح االهتحاناخ، هصح يجة الحضىر إلى هزكش االهتحاى نصف -

-  

 8 هي 2الصفحح 

 

 الثلدج االهتحاى هزكش التخصص السلك االهتحاى رقن خ. و. ب. ر والٌطة  اإلضن

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA167669 730116 اغٌذَر   َىًص

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FD21533 730117 تادٌ   رَن

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F419516 730118 تىضجرج   ًىرالذَي

 تركاى هُلُحالرأ اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA152517 730119 هٌفىرٌ   ًىرالهذي

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ fa69972 730120 الفُاللٍ   إكرام

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F421620 730121 ترحُلٍ   َاضُي

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA169253 730122 حٌٌٍُ   ضلُوح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA156803 730123 غكرٌ   زهُرج

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F426238 730124 جوُلٍ   هرَن

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ SZ9453 730125 حاجٍ   حفُظح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج ئٍاالترذا FA155854 730126 عثُذ   حٌاى

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA149623 730127 الػكراًٍ   ضهُلح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ fj17545 730128 غرقٍ   هصطفً

 تركاى الرأهُلُح وىىاللُ ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F532839 730129 العُطاوٌ   فذوي

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ f570347 730130 غطىف   هحوذ



 

 

 

 مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأداكديمي  اهجووة  لتبريي  ااتكوونن هجو  اترق

 9302يونيو  03و 92 يومي :تاريخ املباراة

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 بركان :املديرية اإلقليمية

 يعتثز هذا اإلعالى توثاتح استدعاء الجتياس االختثاراخ الكتاتيح -

 ىتا تثطاقح التعزيف الىطنيح أو ها يقىم هقاههاساعح قثل تدايح االهتحاناخ، هصح يجة الحضىر إلى هزكش االهتحاى نصف -

-  

 8 هي 3الصفحح 

 

 الثلدج االهتحاى هزكش التخصص السلك االهتحاى رقن خ. و. ب. ر والٌطة  اإلضن

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ f573522 730131 الوىًىر   فرح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA166436 730132 ثاتد   ضوُح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F570157 730133 دخُطٍ   يًىرالهذ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F445143 730134 ًاصرٌ   هرَن

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ G393326 730135 ذطراوخ   ًىرج

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ fj16016 730136 صالحٍ   الرحواى عثذ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F574952 730137 اتراهُن   السهراء فاطوح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F382286 730138 ضىهُح   عوارٌ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج ٍاالترذائ FA160266 730139 لقػُرٌ   إكرام

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ M516389 730140 االدرَطٍ تىولُذ   رجاء

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ f440605 730141 غىاطٍ   هعسوزج

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FE12677 730142 الػقرج   اضواء

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F725560 730143 االدرَطٍ   هراد

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F562020 730144 هللا خاَف   السهراء فاطوح

 تركاى الرأهُلُح لُوىىال ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA151965 730145 أكىر   السهراء فاطوح



 

 

 

 مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأداكديمي  اهجووة  لتبريي  ااتكوونن هجو  اترق

 9302يونيو  03و 92 يومي :تاريخ املباراة

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 بركان :املديرية اإلقليمية

 يعتثز هذا اإلعالى توثاتح استدعاء الجتياس االختثاراخ الكتاتيح -

 ىتا تثطاقح التعزيف الىطنيح أو ها يقىم هقاههاساعح قثل تدايح االهتحاناخ، هصح يجة الحضىر إلى هزكش االهتحاى نصف -

-  

 8 هي 4الصفحح 

 

 الثلدج االهتحاى هزكش التخصص السلك االهتحاى رقن خ. و. ب. ر والٌطة  اإلضن

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA54986 730146 ودغُرٌ   زاكُح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ f412929 730147 حوسج   الوعطً

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F433731 730148 غراكح   هذي

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ D997155 730149 غاكر   نهرَ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA139965 730150 تٌقادج   حٌاى

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FJ8784 730151 تىجٌاى   حٌاى

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج رذائٍاالت FA28483 730152 ًجا   صثاح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA153118 730153 هلىكٍ   عواد

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F551590 730154 عُادٌ   حُاج

 تركاى الرأهُلُح وىىاللُ ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA129341 730155 السخٌٌٍُ   لثًٌ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ fa117632 730156 عثذاالوٌ   ضٌاء

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA145162 730157 ضواعلٍ   ضارج

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FK8754 730158 غرضال   ضارج

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F435912 730159 الطُة تي   ويهر

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA166764 730160 غلىظ   هحوذ



 

 

 

 مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأداكديمي  اهجووة  لتبريي  ااتكوونن هجو  اترق

 9302يونيو  03و 92 يومي :تاريخ املباراة

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 بركان :املديرية اإلقليمية

 يعتثز هذا اإلعالى توثاتح استدعاء الجتياس االختثاراخ الكتاتيح -

 ىتا تثطاقح التعزيف الىطنيح أو ها يقىم هقاههاساعح قثل تدايح االهتحاناخ، هصح يجة الحضىر إلى هزكش االهتحاى نصف -

-  

 8 هي 5الصفحح 

 

 الثلدج االهتحاى هزكش التخصص السلك االهتحاى رقن خ. و. ب. ر والٌطة  اإلضن

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F470172 730161 قروع   ضارج

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA156115 730162 الوؤرى   صثُحح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA157497 730163 الثرودٌ   فاطوح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ S68236 730164 صحصاح   صثاح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ a638328 730165 هىدو   خذَجح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA103617 730166 حادوغٍ   الحوُذ عثذ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA163926 730167 زكاغ   الُاش

 تركاى ُلُحالرأه اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA75320 730168 الطعذاوٌ   هُوىًح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA107978 730169 جاترٌ   عسَس

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ fa147926 730170 َعقىتٍ   حفصح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA164646 730171 والحاج   اترطام

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA139935 730172 لثالٍتى   هحوذ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA50208 730173 زَاًٍ   لوُاء

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F319239 730174 تٌذاود   فىزَح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج ترذائٍاال Fa128528 730175 عسوز   احوذ



 

 

 

 مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأداكديمي  اهجووة  لتبريي  ااتكوونن هجو  اترق

 9302يونيو  03و 92 يومي :تاريخ املباراة

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 بركان :املديرية اإلقليمية

 يعتثز هذا اإلعالى توثاتح استدعاء الجتياس االختثاراخ الكتاتيح -

 ىتا تثطاقح التعزيف الىطنيح أو ها يقىم هقاههاساعح قثل تدايح االهتحاناخ، هصح يجة الحضىر إلى هزكش االهتحاى نصف -

-  

 8 هي 6الصفحح 

 

 الثلدج االهتحاى هزكش التخصص السلك االهتحاى رقن خ. و. ب. ر والٌطة  اإلضن

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ fa117969 730176 العطرٌ   الحطي

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA150357 730177 ذكوٍ   هالل

 تركاى الرأهُلُح ىاللُوى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F562301 730178 جىَظ   هحوذ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA154974 730179 فكراغٍ   جهُذج

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F732109 730180 هٌصىر   ضوُر

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F430030 730181 عثذالحوُذ   هىهىب

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FE13233 730182 عسوز   ىضفَ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA154839 730183 الػاهذٌ   هحوذ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FJ18508 730184 زعسوع   لُلً

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA152771 730185 الثىعلُرٍ   لطُفح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA55644 730186 زَاًٍ   ضوُرج

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F418561 730187 تلعاذٍ   صثرَي

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى اًىَحث هسدوج االترذائٍ FA169241 730188 هحوذ   هىارٌ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ LT803199 730189 هثروك   دًُا

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA141278 730190 اللُاوٌ   ضلُوح



 

 

 

 مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأداكديمي  اهجووة  لتبريي  ااتكوونن هجو  اترق

 9302يونيو  03و 92 يومي :تاريخ املباراة

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 بركان :املديرية اإلقليمية

 يعتثز هذا اإلعالى توثاتح استدعاء الجتياس االختثاراخ الكتاتيح -

 ىتا تثطاقح التعزيف الىطنيح أو ها يقىم هقاههاساعح قثل تدايح االهتحاناخ، هصح يجة الحضىر إلى هزكش االهتحاى نصف -

-  

 8 هي 7الصفحح 

 

 الثلدج االهتحاى هزكش التخصص السلك االهتحاى رقن خ. و. ب. ر والٌطة  اإلضن

 تركاى لرأهُلُحا اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA151598 730191 ههذاوٌ   َاضُي هحوذ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F560456 730192 الىضقٍ   عائػح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA157499 730193 الُسَذٌ   لوُاء

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F305400 730194 اولىش   خذَجح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F435393 730195 ترحُلٍ   اهال

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FJ20459 730196 قادج   هصطفً

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA146708 730197 فٌطروش   الضاوَح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ D346265 730198 تىًىح   ًجاج

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ fa159154 730199 هٌصىرٌ   السهراء فاطوح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FJ11383 730200 تىعلٍ   ضعاد

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح وجهسد االترذائٍ fa107706 730201 تٌعىجح   فاطوح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA120767 730202 ذوُوٍ   ًىال

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ fa104953 730203 االحوادٌ   هحوذ

 تركاى رأهُلُحال اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F304397 730204 الفرح   ادرَطُح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ F431456 730205 لػهة   فرُحح



 

 

 

 مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأداكديمي  اهجووة  لتبريي  ااتكوونن هجو  اترق

 9302يونيو  03و 92 يومي :تاريخ املباراة

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 بركان :املديرية اإلقليمية

 يعتثز هذا اإلعالى توثاتح استدعاء الجتياس االختثاراخ الكتاتيح -

 ىتا تثطاقح التعزيف الىطنيح أو ها يقىم هقاههاساعح قثل تدايح االهتحاناخ، هصح يجة الحضىر إلى هزكش االهتحاى نصف -

-  

 8 هي 8الصفحح 

 

 الثلدج االهتحاى هزكش التخصص السلك االهتحاى رقن خ. و. ب. ر والٌطة  اإلضن

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA69110 730206 لُاوٌ   هرَن

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FJ7339 730207 طاها   هىًُح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ R126237 730208 تخُع   تهُح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ fa58940 730209 غطى   حلُوح

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ fa108965 730210 راغذٌ   حُاخ

 تركاى الرأهُلُح اللُوىى ثاًىَح هسدوج االترذائٍ FA202 730211 غقروًٍ   خذَجح
 

 



 

 

 

 مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

 9302يونيو  03و 92 يومي :تاريخ املباراة

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 الناظور  :يدييية اقإلليميةامل

 

 يعتبز هذا اإلعالن بمثابة استدعاء الجتياس االختبارات الكتابية -

 ىبا ببطاقة التعزيف الىطىية أو ما يقىم مقامهاساعة قبل بداية االمتحاوات، مصح يجب الحضىر إلى مزكش االمتحان وصف -

 

 8  مه:      1الصفحة :  

 

 

 البدلة مركز الامتحان التخصص السكل رمق الامتحان رمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب
 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S728460 528291 غًُػح  قروع

 انُاظىر انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًركس  يسدوج االترذائٍ S742042 528292 هُاء  يُىار

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ SA17533 528293 اضًاء  انُاصر

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S651894 528294 ياجذج  عاَى

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S730262 528295 عيرَى  انرَ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ SA7616 528296 نثًُ  أخُاظ

 انُاظىر هًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع اإلقهًٍُ ن يسدوج االترذائٍ S732469 528297 ضارج  ترزَسوٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ Q263358 528298 فاطًح انسهراء  انريُهٍ

 نُاظىرا انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S510652 528299 يذًذ  أتركراكٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s748682 528300 غهُذج  غًالنٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S688233 528301 اًَاٌ  زاَح

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ دوجيس االترذائٍ F430516 528302 وفاء  دًذاوٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s687824 528303 عائػح  انًُس

 انُاظىر انركىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح و يسدوج االترذائٍ S737821 528304 دفُظح  أردًىٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ sz8069 528305 ضفُاٌ  زعراوٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ z403378 528306 فرُذح  غُاو

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج ترذائٍاال s552309 528307 ضفُاٌ  انًذًىح



 

 

 

 مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

 9302يونيو  03و 92 يومي :اراةتاريخ املب

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 الناظور  :امليدييية اقإلليمية

 

 يعتبز هذا اإلعالن بمثابة استدعاء الجتياس االختبارات الكتابية -

 زيف الىطىية أو ما يقىم مقامهاىبا ببطاقة التعساعة قبل بداية االمتحاوات، مصح يجب الحضىر إلى مزكش االمتحان وصف -

 

 8 مه:      2الصفحة :  

 البدلة مركز الامتحان التخصص السكل رمق الامتحان رمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب
 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S549293 528308 آيُح  انًٍُُ

 انُاظىر انررتُح وانركىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ  يسدوج االترذائٍ S544773 528309 يذًذ  تُُعُع

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S705185 528310 عثذانذكُى  انهىارٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ SX3690 528311 دطٍُ  انطانثٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s744081 528312 ايًُح  ضرضىر

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S731679 528313 وداد  أغىراق

 انُاظىر انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ انفرع اإلقهًٍُ نهًركس يسدوج االترذائٍ s738210 528314 يصطفً  قرَع

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s721618 528315 كىثر  ياهىخ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ SX6670 528316 ضُاء  نًقذيٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S696312 528317 حصهُذح  يصهى

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ FH48045 528318 انعُُذ  كرًَح

 انُاظىر نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع اإلقهًٍُ  يسدوج االترذائٍ S687163 528319 فاطًح  قادٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S712784 528320 اترطاو  نخرَرز

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S677130 528321 عهٍ  أتركاٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ sz3143 528322 ًذ  ضهطاٍَيذ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ FH31282 528323 صهُذح  فرخ هللا

 انُاظىر إلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع ا يسدوج االترذائٍ FH53233 528324 َجاج  خرى



 

 

 

 مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

 9302يونيو  03و 92 يومي :اراةتاريخ املب

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 الناظور  :امليدييية اقإلليمية

 

 يعتبز هذا اإلعالن بمثابة استدعاء الجتياس االختبارات الكتابية -

 زيف الىطىية أو ما يقىم مقامهاىبا ببطاقة التعساعة قبل بداية االمتحاوات، مصح يجب الحضىر إلى مزكش االمتحان وصف -

 

 8 مه:      3الصفحة :  

 البدلة مركز الامتحان التخصص السكل رمق الامتحان رمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب
 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s655254 528325 دُاٌ  األعكىك

 ُاظىران انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S704851 528326 ضكُُح  انذهاج

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ SA8145 528327 َثُهح  انثذرٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s556994 528328 دفُظح  نقىضٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ SA11969 528329 ضهُهح  انقريىدٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S567690 528330 يذًذ  انخسروٍَ

 انُاظىر انركىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح و يسدوج االترذائٍ F381228 528331 ايم  قاضٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S736797 528332 ضًُح  زَرار

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S310420 528333 دطٍ  تخارٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج ذائٍاالتر S694545 528334 عادل  انقالغٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S670796 528335 تػري  انًعاظ

 انُاظىر انررتُح وانركىٍَ انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ يسدوج االترذائٍ S742617 528336 ضهًً  خهىف دطىٍَ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ sz653 528337 أضًاء  نذطٍُُ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ D237068 528338 ضكُُح  انسروانٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S614168 528339 ضهاو  انثىزكاوٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S694029 528340 كرًَح  انعطُاوٌ

 انُاظىر نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع اإلقهًٍُ  يسدوج االترذائٍ S339323 528341 كرًَح  ادًُذوظ



 

 

 

 مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

 9302يونيو  03و 92 يومي :اراةتاريخ املب

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 الناظور  :امليدييية اقإلليمية

 

 يعتبز هذا اإلعالن بمثابة استدعاء الجتياس االختبارات الكتابية -

 زيف الىطىية أو ما يقىم مقامهاىبا ببطاقة التعساعة قبل بداية االمتحاوات، مصح يجب الحضىر إلى مزكش االمتحان وصف -

 

 8 مه:      4الصفحة :  

 البدلة مركز الامتحان التخصص السكل رمق الامتحان رمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب
 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S606417 528342 ادًذ  اتركاٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S657799 528343 ضهًُح  تُرجح

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S749741 528344 طاو  زهُراتر

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s506457 528345 َثُم  انطىرك

 انُاظىر إلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع ا يسدوج االترذائٍ cd326206 528346 زَُة  فُذول

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ sa19305 528347 فاطًح  خرتىظ

 انُاظىر ركىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وان يسدوج االترذائٍ SZ9103 528348 فاطًح انسهراء  انعًراٍَ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S736465 528349 َطري  ادرغال

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ SA18773 528350 غًُاء  غاَى

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج ذائٍاالتر S303698 528351 دطُاء  انًادٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S716338 528352 كىثر  افُطروش

 انُاظىر نررتُح وانركىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ ا يسدوج االترذائٍ s644382 528353 َىَص  انطانثٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S746268 528354 دُاٌ  انهرواغٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S474596 528355 يًُىٌ  أخًُطٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ F469830 528356 صثاح  اترقاظ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ F452524 528357 دَُا  اترقاظ

 انُاظىر جهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًركس ان يسدوج االترذائٍ S710873 528358 انسهرج  وعهى



 

 

 

 مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

 9302يونيو  03و 92 يومي :اراةتاريخ املب

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 الناظور  :امليدييية اقإلليمية

 

 يعتبز هذا اإلعالن بمثابة استدعاء الجتياس االختبارات الكتابية -

 زيف الىطىية أو ما يقىم مقامهاىبا ببطاقة التعساعة قبل بداية االمتحاوات، مصح يجب الحضىر إلى مزكش االمتحان وصف -

 

 8 مه:      5الصفحة :  

 البدلة مركز الامتحان التخصص السكل رمق الامتحان رمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب
 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S713867 528359 دُاٌ  انغىداٍَ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ SA21254 528360 َىرانذٍَ  أدفاف

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S691651 528361 نخهُفٍخهذج  ا

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s709711 528362 طارق  انىكُهٍ

 انُاظىر ع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَانفر يسدوج االترذائٍ SA5243 528363 أيال  صانذٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S380219 528364 ادًذ  َػى

 ىرانُاظ انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S395678 528365 َسَهح  خىجح

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S550715 528366 ضهًً  قثىظ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S642487 528367 ودَعح  انعرقىتٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ F425962 528368 هُاء  ازداد

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S706427 528369 ايًُح  انسَالغٍ

 انُاظىر ح وانركىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُ يسدوج االترذائٍ S577802 528370 ضهًُاٌ  انثىتكارٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ sa7706 528371 ضعاد  تىنثىرقٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ EA73497 528372 َثُهح  انًطرُصُر

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S696969 528373 يرَى  يذى

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S711832 528374 دًسج  انسغاوٌ

 انُاظىر ًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ ن يسدوج االترذائٍ sa2975 528375 جًُهح  غىداٌ



 

 

 

 مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

 9302يونيو  03و 92 يومي :اراةتاريخ املب

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 الناظور  :امليدييية اقإلليمية

 

 يعتبز هذا اإلعالن بمثابة استدعاء الجتياس االختبارات الكتابية -

 زيف الىطىية أو ما يقىم مقامهاىبا ببطاقة التعساعة قبل بداية االمتحاوات، مصح يجب الحضىر إلى مزكش االمتحان وصف -

 

 8 مه:      6الصفحة :  

 البدلة مركز الامتحان التخصص السكل رمق الامتحان رمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب
 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S604488 528376 آيال  ددًٍُُ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S607511 528377 ادًذ  انُعقىتٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ SX5599 528378 أدًذ  َعقىتٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s518282 528379 كرًَح  طاهرٌ

 انُاظىر كس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًر يسدوج االترذائٍ J307390 528380 ضًُح  انخرتاغٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S725558 528381 جىاد  درطُد

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S480518 528382 جًال  كرتُهح

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s678665 528383 غُػاغسالٌ  أ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ SZ492 528384 ضارج  عثذالوٌ

 انُاظىر ًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع اإلقه يسدوج االترذائٍ S727354 528385 وفاء  تٍ ضاقُح

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ SX2717 528386 فرُذح  تُثٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s595678 528387 َاصرج  نثراهًٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S558522 528388 عًرٌ  يرَى

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S693282 528389 ضارج  تىثاقرَُد

 انُاظىر فرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَان يسدوج االترذائٍ LG32244 528390 ضًُرج  تعُاٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S720450 528391 عثذهللا  أضرضىر

 انُاظىر كىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانر يسدوج االترذائٍ SX5292 528392 يذًذ  انطهذاوٌ



 

 

 

 مباراة توظيف الأساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

 9302يونيو  03و 92 يومي :اراةتاريخ املب

 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 الناظور  :امليدييية اقإلليمية

 

 يعتبز هذا اإلعالن بمثابة استدعاء الجتياس االختبارات الكتابية -

 زيف الىطىية أو ما يقىم مقامهاىبا ببطاقة التعساعة قبل بداية االمتحاوات، مصح يجب الحضىر إلى مزكش االمتحان وصف -

 

 8 مه:      7الصفحة :  

 البدلة مركز الامتحان التخصص السكل رمق الامتحان رمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب
 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S711691 528393 يجًذ ايٍُ  ايعُى

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ C774068 528394 خذَجح  انقادَح

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج الترذائٍا S392053 528395 ضًُرج  قهىظ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s700362 528396 فاطًح  انًانكٍ

 انُاظىر ًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ ن يسدوج االترذائٍ SZ7890 528397 ضًُح  انعثالوٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S733882 528398 دفصح  انساوٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ SA11001 528399 إنُطح  أوعاش

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S685371 528400 وفاء  فارش

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S695937 528401 نثًُ  انقاَىٌ

 انُاظىر هىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًركس انج يسدوج االترذائٍ S405713 528402 طهذح  يذًذ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ sz1521 528403 فاَسج  َذُاوٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s687990 528404 يصطفً  ايطكىض

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S730312 528405 ضٍادرَص  انعرو

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s192262 528406 يذًذ  ازداف

 انُاظىر هًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع اإلقهًٍُ ن يسدوج االترذائٍ UC99261 528407 رغُذ  اتغاط

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ SX59 528408 انريضاٍَ  عهٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ Z557285 528409 يذًذ  وعهٍ
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 االختبارات الكتابيةالئحة املقبولني الجتياز 

 الناظور  :امليدييية اقإلليمية

 

 يعتبز هذا اإلعالن بمثابة استدعاء الجتياس االختبارات الكتابية -

 زيف الىطىية أو ما يقىم مقامهاىبا ببطاقة التعساعة قبل بداية االمتحاوات، مصح يجب الحضىر إلى مزكش االمتحان وصف -

 

 8 مه:      8الصفحة :  

 البدلة مركز الامتحان التخصص السكل رمق الامتحان رمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب
 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S677752 528410 خهىفٍنًُاء  ن

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s715410 528411 ضهُهح  انًطعىدٌ

 انُاظىر إلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع ا يسدوج االترذائٍ S715027 528412 ضهًُح  تىجُىٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S228951 528413 ذىرَح  زَاٍَ

 ظىرانُا انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S724049 528414 فذوي  ذىهايٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S415978 528415 َجاج  الزو

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s690582 528416 هػاو  انكرط

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S403154 528417 كرًَح  انىهساٍَ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s677544 528418 دًسج  انذطُاوٌ

 انُاظىر ركىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وان يسدوج االترذائٍ S676720 528419 وفاء  انُجًٍ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ s735882 528420 اترطاو  انُىتٍ تٍ عاير

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S657587 528421 َصُرج  غُهخ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ LC170565 528422 يهُكح  ترهىٌ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ SX5095 528423 أدًذ  انسَذٌ

 انُاظىر ٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَانفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهى يسدوج االترذائٍ s640634 528424 انهاو  انذُرظ

 انُاظىر انفرع اإلقهًٍُ نهًركس انجهىٌ نًهٍ انررتُح وانركىٍَ يسدوج االترذائٍ S652686 528425 عثذانىهاب  انُاوٌ

 



 البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلكاالمتحان رقمالوطنية التعربف بطاقة رقم والنسب االسم

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz485240301000فارس عمر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH46813301001صادقً نبٌلة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs720419301002لمعصم لطٌفة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيJY15936301003ابدار الحسٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS591216301004اسبول محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS498524301005الوهدانً فرٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs370597301006المختاري محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS678176301007لمعلم سفٌان

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS676481301008لغزٌوي محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS583325301009الوهابً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS705001301010أسبٌك محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS585681301011الشكري سعٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSX525301012زواغ سلٌمان

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs657264301013بلخرٌف منٌر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS573781301014بوستا ٌاسٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيUA85028301015قاسم بن الهواري

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS645316301016فارسً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيzg89333301017شبلو عصام

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS599005301018الشارف مراد

 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق
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مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب- 
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZ441422301019صدوقً عمر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFC34242301020ابسٌبسً فتٌحة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs478837301021فاخر مصطفى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs327047301022البدوي سعٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيUB75879301023ملكوي سمٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS719571301024الهراوي ابراهٌم

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS578284301025محمد الورٌاشً

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS581648301026تنوتً ابراهٌم

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS717494301027الهراوي سهٌلة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS557779301028ناصٌري شكٌر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS520241301029البزٌانً حمٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS677487301030عساتً العزٌز عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF512297301031بودٌح الزهراء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS685760301032العكٌوي عبدالصمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS712246301033بٌشو ٌاسٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS710438301034الشعٌبً فاطمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيUA101561301035اعنون جمال

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS688638301036مجاطً اسٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS575800301037المرابط محمد
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS685820301038شٌخً ٌاسٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS675631301039التقدومً زكرٌاء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF729568301040رزوكً اسماعٌل

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS670567301041شماللً سلٌمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS644535301042بوزروتً علً

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs692096301043شٌرو محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيf731449301044قجعٌو محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs715634301045البوبسً سهام

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيfa148345301046صالحً وفاء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs697803301047محٌو ولٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيCd128554301048الغمري رفٌق

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH37521301049مزٌو الرحٌم عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA151245301050النظام الرحمان عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs726994301051الشاعري ٌحٌى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF540827301052بنعلً لٌلى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS732868301053العالمً دنٌا

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS688687301054العزوتً جمال

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيCB216003301055السباعً حسن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF422560301056كرزازي هواري
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS694407301057لعري محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFB86710301058جحا الزهراء فاطمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF540321301059اولمرغاد حسناء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS701681301060كرومً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS647424301061اتركوتً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS713246301062الحٌرش اسماعٌل

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS690794301063الحٌرش اسٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS632958301064العتروسً طارق

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF416945301065العمرانً الدٌن عالء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZG106914301066الكرماط عتٌقة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS665402301067بلعربً أمٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS637544301068حادوشً عثمان

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF435184301069زعٌمً هاجر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs462655301070فارس نورالدٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS488432301071هللا بنعبد عزالدٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs710632301072درحمان اٌمان

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH46574301073الخرٌسً الحسٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيC675289301074الشاهدي الوزانً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs651146301075بوالعقل سمٌرة
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS586766301076ٌعلى اٌمان

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS602972301077الكركري األمٌن محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS590206301078أمشٌشً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS568823301079قرٌحً خالد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF426739301080بوساتة مرٌم

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS666593301081بلهادي محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF565715301082مقران سهام

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS724362301083لقدٌم نورالدٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF458124301084فهٌم رشٌدة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS538789301085حجاجً شعٌب

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs685006301086أندٌش حسنة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFG9469301087بندحة أمٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS551797301088النجمً عزٌزة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS708048301089لمعلم ولٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs684776301090قرٌشً ولٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS686941301091حمسون المصطفى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZG102475301092البوفرحً خدٌجة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs666572301093الدرازي الكرٌم عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيUC101550301094بلخٌر اٌت امحمد
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS537596301095االسروتً ٌاسمٌنة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS708811301096لمهنً لبنى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS635952301097فارس محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS700305301098جعطٌط فاطمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS738365301099جدي إلهام

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS388319301100البطٌوي حسن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS405137301101ازرزار محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF444384301102االبٌض مرٌم

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS699232301103بعرامو رشٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs638586301104بولجحاف مرٌم

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS658894301105نورالدٌن الجدٌدي

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS720397301106الوهابً قاضً وفاء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFL82153301107الراشدي توفٌق

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS733841301108الحدوشً صفاء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs292204301109البدوي خالد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs559408301110محٌو عبدو

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs678054301111أزحاف أحمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS718670301112العتروسً نهاد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSA14575301113الدودي الصمد عبد
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS569762301114وابو محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA147523301115حمداوي مالك

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA153023301116حمداوي أمٌرة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs476402301117شوحو كمال

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZG104681301118منصوري حبٌبة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF434573301119الذهبً فرٌدة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيCB264823301120زوٌتنً نسرٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz472478301121خفوري اسماعٌل

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH35310301122معٌزي نورالدٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيAB637977301123السهلً فتٌحة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS705953301124المنعم ٌونس

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيsx5176301125رشٌد بٌبً

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS710721301126المحمدي محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS693511301127كوردان رشدي

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSA5658301128الورٌق أسامة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZG81017301129شاهً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS732620301130بوكنٌفً فاطنة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS673650301131أمكاح أمٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيCB224106301132اخندجً محمد
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF354405301133صوفً كرٌم

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs594030301134أعبوب نوال

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZG93609301135لمعلم جمال

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs746465301136أضوالً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيsz4107301137عبودي سارة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيsz4326301138مساوي شفٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS655732301139زرٌوحً سمٌر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF440979301140بوجمعاوي سهام

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF384234301141فرٌكل سامٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS409317301142الكركري الطاهر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs647298301143حدوشً عمر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS735705301144كارتٌرو زكرٌاء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS652537301145اعنان ٌاسٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS703772301146برواك محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS730434301147شعطوف سلٌمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA156272301148الشٌخ أمٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF423228301149كراد حنان

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ4531301150الرحمونً خدٌجة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ4719301151فنكوش اكرام
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيD646206301152طهبون شكٌر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZ350855301153بوقدٌدة كرٌم

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF740897301154زروٌل عفاف

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS700579301155الخطابً حمزة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs662378301156هجوجً نوال

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSA21258301157الوافً فٌصل

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF422630301158مرزاق نسرٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS727226301159اعزا ولٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF741324301160بوهروز نادٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs694518301161الوهابً احمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيsz5048301162الزروالً عبٌر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF635928301163بوزٌان زكرٌاء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFG10702301164تابو الشفٌق عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيf423227301165كراد سهٌلة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS723925301166اوردو فاتحة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS718054301167فارس فاطمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS697443301168شروح سعٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS693447301169الطٌب بن عماد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF532626301170مرزاق إٌمان
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS690988301171سحنون ٌسرى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS699342301172أزداد لمٌاء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS701706301173برجال لبنى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH49717301174االدرٌسً امباركة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA158505301175عالوي منال

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS670385301176بلقاسمً عماد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS711014301177صادكً لٌلى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS663916301178حولً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS345899301179اوراغ مصطفى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs625584301180سطو محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS568624301181الباز سناء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS657446301182عبدالوي حسن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF559583301183كروم رشٌدة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS655946301184قرواش عمر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS706844301185الحموشً وئام

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF439361301186بلعٌدي اكرام

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF755650301187قرشٌش الرحٌم عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFh46364301188الكطً نبٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS716715301189عش محمد
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS710042301190البركً حنان

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS479373301191حمدونً اسماعٌل

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS606586301192البقالً محند

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيf539404301193بلمٌلود رجاء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF540291301194حالً عٌسى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF414193301195كوردو البكاي

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSX1854301196بروة كرٌم

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF421374301197السٌوري لٌلى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS730017301198وكٌلً ادرٌسً فاطمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF423066301199مرٌمً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ7965301200بوبوح امنة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF406609301201الشوٌخ نعٌمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs721998301202أسباعً حلٌمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيPB103162301203عرٌض الكرٌم عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS675965301204حنصالً وفاء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS713839301205بعبسالم ٌاسمنة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS678077301206أسبول نجاة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS728151301207رشٌدة بوصوف

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF552187301208بجا زٌنب
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ7473301209عالمً هللا عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS728156301210بوعبدالسالم نبٌلة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS718855301211خً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSA11700301212أٌدر زلٌخة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS542730301213الحسانً عزٌز

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF538116301214مسعودي أٌمن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFB39993301215مزٌانً شفٌق

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSX5827301216شمالل هند

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF633100301217لمقلش حورٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيR279337301218اعلٌلوت احمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيfe14868301219شنوف بن جمال

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs631288301220الدغال رشٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH37007301221مولودي رشٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS650079301222دكان الصمد عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS658912301223امعظشو محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZ487308301224ادرٌوش فاطمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS732508301225البغاللً اكرام

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيUA63671301226اللهو علً

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيsa10761301227كوزٌف مٌمون
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS634813301228اسبدون اسماعٌل

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ19637301229زاوي سارة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS668443301230البغاللً احمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS582436301231المتوكل نوال

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيfa149676301232باندو محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ19545301233الطٌبً فوزٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs656461301234قجوعً ٌاسٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS731549301235الوسطانً عمر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS571476301236ٌشوتً رشٌدة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيU171501301237التماسً ٌاسر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيU101385301238التماسً مصطفى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS690356301239الموفٌر نعٌمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs694434301240الشانع محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF434857301241المغراوي سناء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيUC121863301242الدٌن زٌن خالد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz506838301243دراجً الهام

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS677097301244االدرٌسً مغنٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs605580301245االدرٌسً طارق

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs712842301246الهروتً بالل
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS710723301247عربً حمزة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS709640301248عرابً سمٌح

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF731831301249بومهراز وفاء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs722789301250بدونت محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ2671301251القلوبً لبنى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS680809301252عزوزي كرٌم

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS710824301253بوٌوزان اسماعٌل

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS699225301254امجاهد فرح

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS706846301255لكبٌر فاطمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS415469301256البجداٌنً القادر عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيUA79665301257وامى الصمد عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS671875301258مٌدون نورة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS688709301259بالحً حسنة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz463040301260بوهرامش مصطفى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS700613301261صاغو انوار

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS512546301262لمسٌح تورٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيH352583301263قلٌقل محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF564543301264أحمد ابن نسرٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA166281301265الوادي سارة
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS629533301266مروان امال

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF559471301267موساوي سمٌرة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS664987301268اعمروشا محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs731664301269بالل سهام

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS678121301270الكرومً اسماعٌل

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz433221301271بوبزة عادل

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS662735301272بلقاضً احمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz522312301273بوكرٌبات عبداالاله

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF430095301274بهلول رشٌدة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS678123301275الكرومً ٌونس

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS294388301276مزٌاوي الحسن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs712275301277المدٌوي حمزة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS743222301278جعفري كنزة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH48759301279رقٌة موسً

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF355441301280بكري ٌحً

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSA16892301281السوسً اإلله عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS686778301282الصغٌور عبدالمومن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيsz107301283لكحل محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS704131301284ملول إبراهٌم
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيGB162972301285الكواللً هند

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSX3657301286البوعٌادي ٌاسمٌنة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF733694301287العونً فوزٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيua26628301288بوطٌبً القادر عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA142717301289حساٌن الزهراء فاطمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA153015301290ساسٌوي نسٌبة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS368353301291طجة جمال

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs710495301292زرٌوح سكٌنة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA92657301293لحساٌنً هللا عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs669476301294اضربً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS700577301295طالبً غزالن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSA14589301296ركً زٌنب

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZ471626301297السحمودي عبدالحفٌظ

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS635956301298افسٌر محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS617689301299البجداٌنً الكرٌم عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS412261301300الفتاحً فؤاد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS582329301301بنعامر فتٌحة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS461135301302شوحو فٌصل

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSA14146301303المهندس سهٌلة
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSA13783301304الحدٌوي نوال

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS659160301305الزروالً فوزٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS513251301306العكٌوي كمال

محمد  ُ الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS685315301307بوشرفا ُ 

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS491196301308والشٌخ محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs674393301309ازرٌوح المجٌد عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs736590301310أمجاهد غزالن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS685164301311المرابط سعٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS547745301312بٌوزن امل

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF423447301313الطٌبً بدر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيf420745301314لمغاري حكٌمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS682804301315ازحٌمً اسماء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs636872301316سالمً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSA11421301317محراش امٌنة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ2563301318بوٌحً عتٌقة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS672677301319العمرانً عبدالحق

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS706712301320العٌساتً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS719448301321ازحٌمً حنان

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs716747301322بٌوزن سهٌلة
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF426101301323امشٌوط بدٌعة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS681471301324البوش موسى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS699107301325لعجب محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS685992301326صدٌقً زكرٌاء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs678353301327البعقٌلً عدنان

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz405281301328التفزاوي محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA162272301329بوجمعاوي سكٌنة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS715739301330امنشار اسالم

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS691925301331مودرٌكة منال

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS633413301332صلو المصطفى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS482814301333افنوع الحافظ عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS715420301334اسباعً علً

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيub15766301335اوتول علً

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS691170301336الوهابً الدٌن عز

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS662637301337المزٌانً عزٌزة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs710076301338القادري معاوٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs639391301339أنوجً حسن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS674124301340صلو نجٌم

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS662285301341المساتً جمال
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFK6171301342حفصاوي محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS723572301343اجواو ٌوسف

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ18192301344بوستاٌن هدى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS683946301345البستٌنً عصام

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS612774301346مجان محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs744235301347ازروال ٌاسٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيsx4612301348أحمادوش سمٌر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS425725301349ملوكً الحسٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs510228301350الطهرٌوي عبدالقادر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS616687301351الصبان محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS686858301352السالمً كرٌم

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs497428301353الزعماري المالك عبد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz416309301354بوعزوي الدٌن عماد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF539149301355الدرقاوي اسماء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF730647301356نوال عزٌز

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs641811301357قدمون اسماعٌل

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF427895301358بوشتً معاد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs639926301359الزرادي بوبكر

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs532930301360عدو اللطٌف عبد
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS693504301361منٌق جٌهاد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS691924301362مودرٌكة جهان

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFB27184301363الفخاري طارق

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS702225301364صادقً فاتن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF431973301365جابري عبدهللا

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFE15142301366الذهبً الزهراء فاطمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH34214301367موسً فوزٌة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF453360301368بنحمو نورالدٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS735646301369حدادي وفاء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF447362301370العبد سناء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFE13985301371سنوسً غفران

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS618988301372اٌنان عبدالكرٌم

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS718291301373الٌمانً نجوى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS597058301374سرغٌنً طارق

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF417935301375سعٌدي بشرى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ3209301376الحصادي سعٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF536463301377بزغود أسماء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA159948301378معٌوش صوفٌا

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs675695301379اكعوش مرٌم
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS551080301380الدرٌوش محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF563358301381بوزمور محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFB88497301382السامحً حسناء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS733537301383الكرواوي بوجمعة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS691797301384أشرقً سعٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS661932301385بدوح الحسٌن

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS663871301386البعقٌلً سكٌنة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs569795301387طلحة رشٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS694466301388انجادي أٌوب

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs516013301389زعكوري نعٌمة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS635595301390االسروتً محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS714073301391غلوط اسماعٌل

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS703773301392البزٌدي رشٌد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs692251301393الوزٌري محمد

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيv268905301394بومسعود لطٌفة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيf410890301395القشاطً عائشة

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs717326301396أوعمران بشرى

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS722594301397المعروفً زكرٌاء

الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS505891301398محفوضً هٌبة
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الدرٌوشالتأهيلية اسماعيل موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS670757301399شماللً جواد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS564978301400الزبٌري محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS638280301401بومهدي العٌاشً

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيCD125815301402مثبت الورٌاكلً خدٌجة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيfh38387301403حمداوي رشٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS687106301404المدٌوي مرٌم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF746876301405العمراوي سمٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs715305301406بومهدي محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS678631301407بوكروش جواد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS736989301408السلٌمانً امحمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF472498301409تٌقة صابرٌن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS416898301410اوكٌلً الحسن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS673441301411خرشٌشً وردة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF571597301412الزاٌدي كوثر

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs636871301413كسحً محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs685104301414الخلفٌوي حلٌمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيU134314301415بوقطٌب فاطمة لال

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS699370301416الوكٌلً جمال

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS711459301417السنوسً نادٌة
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مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS585966301418لكماش الحسٌن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS694433301419بشفراتً عٌسى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS554821301420طجة فؤاد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS752164301421دٌرى دٌنة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS627818301422بخو حمٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs601376301423الخلقً سهام

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs483079301424الكبدانً حٌاة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS511254301425المدٌوي خدٌجة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيfj21982301426عالوي احالم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS687944301427أبٌق سفٌان

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS567264301428البالً زعٌمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيfl54743301429هموري فتٌحة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS652190301430بالمقدم اٌمان

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZ485773301431ابوالغازي رشٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs551909301432الحري الوهاب عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS615883301433الرباطً الحفٌظ عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS627687301434عمرانً ٌاسٌن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيf711078301435بوفرة فوزٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيCD365926301436الطلحوي نسٌبة
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مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS696601301437ذرذور نهٌلة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS694170301438فضٌلً سعاد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS693545301439العٌساوي فاطمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS652248301440اوراغ عبدالسالم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs373717301441زوٌول سمٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS551683301442الجداوي فاطمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS715431301443طاٌا محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS566570301444لمقدمً عزٌز

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيf423374301445حاجً وفاء

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS704792301446النهري عفاف

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs226283301447ازحاف القادر عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS637374301448المقدم سفٌان

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS657127301449العٌساوي حسنة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS742363301450احمدوش الزهراء فاطمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS642493301451لمعٌرو محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs678535301452العبادي حمزة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs716163301453شامة رشٌدة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF539986301454بوشقٌف فاٌزة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS569223301455قجوج حكٌمة
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الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب- 
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 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق

 2017يونيو  30و 29 يومي: تاريخ المباراة

 الئحت المقبىلين الجتياس االختباراث الكتابيت

 الدريىش : المديزيت اإلقليميت

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS474300301456المرابطً الحمٌد عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS666336301457الطاهري خدٌجة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS410110301458بنعمً سمٌرة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS744762301459اقوضاض صفاء

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF727266301460حسناوي ٌحً

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs699869301461المرٌمً محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيSz1811301462العباوي سفٌان

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF712805301463صادقً محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFA163705301464عرٌش سلٌمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS743374301465شٌخً شادٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS703858301466بوكا ٌحٌى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs722127301467شكٌبً مرٌم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS515058301468الكركري جمال

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS689923301469الحسونً جواد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS696700301470بخرطا سمٌرة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS536544301471شٌلح زكٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZG86753301472خطاب مصطفى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS747960301473البشٌري نومٌدٌا

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS666226301474الفاطنً سكٌنة
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الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب- 
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 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق

 2017يونيو  30و 29 يومي: تاريخ المباراة

 الئحت المقبىلين الجتياس االختباراث الكتابيت

 الدريىش : المديزيت اإلقليميت

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS712941301475هللا عبد بن مرٌم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS502292301476الرخاوي محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS739273301477أمغار عبدهللا

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS665123301478حناوي محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS706630301479الونانً عمرو

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs681505301480أٌدر ٌاسٌن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF637794301481رابحً الدٌن عالء

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS685484301482المرابط نبٌلة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS564098301483الدرقاوي محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS685698301484احمدوش سلٌم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيzg91299301485الحمري محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS692973301486العالوي مٌلود

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs728698301487شٌوب داوود

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFA122837301488مومنً منٌر

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs712583301489الطلحاوي رضوان

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS659462301490سالوي ٌاسمٌن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS709213301491السعوتً علً

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs649502301492القلعً الهام

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيR347050301493لشهاب اسماء
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الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب- 
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 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق

 2017يونيو  30و 29 يومي: تاريخ المباراة

 الئحت المقبىلين الجتياس االختباراث الكتابيت

 الدريىش : المديزيت اإلقليميت

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS510895301494سعٌد البطٌوي

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFA66284301495قندٌل محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS720092301496المرابط محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs738962301497لعجب ٌسرى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيCD396363301498تٌلولوت حفٌظ

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs490263301499أبركان عزالدٌن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS690392301500اشنٌفخ ٌسرى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFC29998301501جمال المٌلود

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZG75539301502عباد مٌلودة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS727719301503الربٌع ابو ٌسري

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs737551301504البوق احسان

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيD694933301505العطار سومٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS718636301506العدوتً ولٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF441895301507صابر ٌاسٌن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيfh39770301508قسو لٌلى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيSX3067301509الغرٌبً اإلله عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs703989301510بوندا سهلة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFB90870301511عٌادي فاطمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFC50597301512هنوف هنوف لمٌاء
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مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب- 
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 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق

 2017يونيو  30و 29 يومي: تاريخ المباراة

 الئحت المقبىلين الجتياس االختباراث الكتابيت

 الدريىش : المديزيت اإلقليميت

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF423529301513الرتٌبً الخالق عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFC47711301514هنوف عزٌزة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيzg110582301515أعزٌل بوشرى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS614394301516بلوط احمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيz494250301517البجادي تواب

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF441604301518موح الدٌن سٌف

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF532128301519قرمٌش محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS616265301520عبٌد زكرٌاء

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيSa9043301521زحوال سناء

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF426956301522فهمً ٌاسٌن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS728080301523المنٌشً بالل

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيSX866301524الموفٌر محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS645131301525عاصم فاطمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيR279377301526الوكٌلً الزهرة فاطمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFL72831301527قادي هدى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs629647301528سحنون خالد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS681385301529الشلخة عادل

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيM511378301530كلٌل لمٌاء

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFA146496301531امقران عائشة
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الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب- 
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 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق

 2017يونيو  30و 29 يومي: تاريخ المباراة

 الئحت المقبىلين الجتياس االختباراث الكتابيت

 الدريىش : المديزيت اإلقليميت

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs705509301532اتجانً إلٌاس

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF424434301533البكوري فاٌزة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs658695301534باجو فاطمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيSA9095301535اسقطور ملٌكة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS479929301536المقدم صالٌح

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs737461301537الوزٌري عبدالسالم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيf604867301538رزٌنً نسٌمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيSA10171301539برغٌغش الخالق عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS638473301540ازذاذ صلٌحة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS711512301541الدرازي بالل

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF379508301542المسعودي الكرٌم عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيSA17577301543بوقٌشو فتٌحة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS654976301544أندٌش شاهد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS591534301545ازذاد نوال

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs364621301546لعوٌش ٌمٌنة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs696908301547توتوح إكرام

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS725500301548برنوس لٌلى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS709249301549سالمً ماجدة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS615704301550الطلحً ودٌعة
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 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق

 2017يونيو  30و 29 يومي: تاريخ المباراة

 الئحت المقبىلين الجتياس االختباراث الكتابيت

 الدريىش : المديزيت اإلقليميت

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZ361980301551خاٌة بن مصطفى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF428906301552مشموري سمٌرة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيUC129864301553بنعدو حمٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS616841301554السمانً المكً

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZG89305301555مازة عبدالنبً

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFH47308301556عبادي سعاد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS599131301557البدوتً زاٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF556934301558زغلً اٌمان

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS679604301559المهنً شعٌب

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS719040301560دادي محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF525693301561زكٌة جلطً

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF467217301562بوطٌبً حكٌمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS382956301563بردان زهرة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs724279301564بنغفار مونٌر

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF443166301565بوطٌبً نزهة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS329136301566الخروبً رشٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS703770301567تخلى خالد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS716929301568أعنوز الحق عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZG125884301569جابر الزهراء فاطمة

30/70
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب- 



 البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلكاالمتحان رقمالوطنية التعربف بطاقة رقم والنسب االسم

 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق

 2017يونيو  30و 29 يومي: تاريخ المباراة

 الئحت المقبىلين الجتياس االختباراث الكتابيت

 الدريىش : المديزيت اإلقليميت

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيN335656301570رحمونً علً

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFL52269301571متصٌل رشٌدة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs732156301572فارس محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS612783301573ازناي عبدالرحٌم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZG111806301574بوحوش ٌوسف

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS476726301575بوعرور العزٌز عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs702191301576الناصري فاطمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS644321301577كواح أسماء

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS708810301578الزاهر خولة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS396426301579القادري الناصر عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS685123301580الرائس محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS677612301581بالقائد حسنة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF446013301582رقادي محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFH41164301583اعمامو الزهراء فاطمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs577108301584الناصري سعٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs513215301585الدنوش فرٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيd601556301586الشٌكر مراد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ3476301587القندوسً منٌا

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFH46845301588محفوضً عائشة
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الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب- 



 البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلكاالمتحان رقمالوطنية التعربف بطاقة رقم والنسب االسم

 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق

 2017يونيو  30و 29 يومي: تاريخ المباراة

 الئحت المقبىلين الجتياس االختباراث الكتابيت

 الدريىش : المديزيت اإلقليميت

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs636178301589الهروتً رشٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs725338301590قادري خولة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيfb77721301591الهواري وداد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFA144664301592خمسً سناء

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFH39329301593الشاوي سفٌان

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF359053301594لكمٌحً الغفور عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيAD209430301595عزي اتراب

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs652840301596الناصري ٌسرى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS664390301597العزاوي سورٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZ279875301598البحلوسً رشٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF457745301599عزٌز فٌصل

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS690510301600مطراك مرٌم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs657242301601بولهرود عبدهللا

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS711249301602الكحالوي كرٌم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs624809301603الفخضاوي اسٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF438184301604برزاق احمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS630812301605اقتٌتو محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS685103301606الخلفٌوي فوزٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ4339301607طهرٌوي لبنى
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الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب- 



 البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلكاالمتحان رقمالوطنية التعربف بطاقة رقم والنسب االسم

 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق

 2017يونيو  30و 29 يومي: تاريخ المباراة

 الئحت المقبىلين الجتياس االختباراث الكتابيت

 الدريىش : المديزيت اإلقليميت

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFA165238301608عامري بشرى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS573139301609القاضً عزٌزة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZG95177301610زكري سومٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZ404730301611خباش زبٌدة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs526097301612اربٌب علٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS496838301613حدي نبٌل

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs682849301614المالحً عماد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS652522301615ٌاٌا زولٌخة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS689046301616القاضً ابتسام

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs514588301617عنسبع الواحد عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS691257301618بٌفنسا تورٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFB36034301619اشفً حسنة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs665411301620ٌمنً حمٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS638046301621متاس محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيSA13801301622عمر بن اكرام

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS710480301623ٌاٌا حسناء

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS692918301624قندوسً الرحمان عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS674838301625حمدونً محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs717549301626بحاس كرٌمة
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الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب- 



 البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلكاالمتحان رقمالوطنية التعربف بطاقة رقم والنسب االسم

 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق

 2017يونيو  30و 29 يومي: تاريخ المباراة

 الئحت المقبىلين الجتياس االختباراث الكتابيت

 الدريىش : المديزيت اإلقليميت

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS704058301627اعراب مصطفى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS599412301628أزهاري محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيfa48735301629الحاجً الحسٌن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZG89487301630حدوتً عبدالقادر

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS561969301631خلٌفة بن حسناء

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs711008301632الحمدانً علً

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS417769301633ضرضوري وهٌبة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS725366301634شوحو زكرٌاء

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS502063301635بالبشٌر فتٌحة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS690524301636المرابط أحمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS353105301637فتحً عائشة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS677525301638العابوسً محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS648994301639الحناش عبداالاله

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS450021301640فتحً نوال

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS625409301641غرٌب عبدالسمٌع

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFH44671301642محمد غزٌلً

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs659695301643المساوي الحق عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF431234301644بوزٌانً رحمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS699927301645درٌوٌش سارة
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الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب- 



 البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلكاالمتحان رقمالوطنية التعربف بطاقة رقم والنسب االسم

 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق

 2017يونيو  30و 29 يومي: تاريخ المباراة

 الئحت المقبىلين الجتياس االختباراث الكتابيت

 الدريىش : المديزيت اإلقليميت

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs652983301646الٌحٌاوي حمزة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs708449301647شٌوب محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF411386301648قسمون زكٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs677833301649علٌوي كرٌمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF442759301650مرزاق ٌوسف

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFH36267301651اعمامو عبدهللا

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF438307301652سلٌمانً اٌمان

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS646698301653الزاهر وفاء

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS640216301654بلحاج نعٌم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF510538301655رابحً زكٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS699404301656لغزٌوي غزالن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZ484658301657شعرة فاطمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيCB224881301658لٌتٌم لطٌفة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZG68239301659الصنهاجً القادر عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS537861301660الوراكً الرحمان مجٌب

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيSA6587301661لزعر إلٌاس

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS400982301662اعقٌل شفٌقة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS554296301663العرقوبً ناصرة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF415450301664دراز سفٌان
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الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب- 



 البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلكاالمتحان رقمالوطنية التعربف بطاقة رقم والنسب االسم

 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق

 2017يونيو  30و 29 يومي: تاريخ المباراة

 الئحت المقبىلين الجتياس االختباراث الكتابيت

 الدريىش : المديزيت اإلقليميت

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS427971301665المالحً حٌاة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS336041301666ٌحٌا عبدالرحمان

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS710470301667الوكٌلً شٌماء

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF734135301668بوطٌب فطٌمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيCD392169301669الٌعقوبً محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZG99304301670الدرمون صباح

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيsx377301671الزعماري رشٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS634122301672بلحاجً المنعم عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS641998301673الوساكً علً

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS672998301674عبدهللا سارة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs659119301675أجناو موسى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيf634870301676آنس مختري

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS679621301677حمدون انس

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS685823301678عباد ٌاسٌن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS699468301679العثمانً شعاٌب

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF740178301680بنعلً فتٌحة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS705000301681دادو عزالدٌن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF742014301682بلعادل حنان

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيU87726301683الركً عائشة
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مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF470567301684لمحمدي زٌنب

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFH017710301685حمدانً لطٌفة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيSX1265301686بلغنو ادرٌس

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS705282301687الوهرانً أنوار

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيJ398580301688دروٌش الزهراء فاطمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيP301255301689حاجً إسماعٌل

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS690345301690السٌلً حرٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS650397301691بلحاج المجٌد عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF543143301692البٌاش حٌاة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS704107301693الباي نهاد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS522773301694رحوتً محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS687520301695البصري عبدالوحٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS594791301696الوهابً محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs691603301697شهباري سفٌان

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF431177301698بوروٌز احالم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF559904301699ماحً لطٌفة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيZ527742301700قاسمً نصٌر

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFE15130301701بنتهامً امٌنة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS614512301702ربحٌوي رفٌق
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مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS580160301703مرٌنً سامٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF618772301704ٌوسفً حٌاة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS594047301705عنكور ٌوسف

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS712224301706بالمقدم الزهراء فاطمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS269188301707برغوت احمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs551917301708شمالل سهام

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS492571301709البوسكالوي لطٌفة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS270352301710عتروس جمعة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS744448301711هداوي عمر

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS705283301712العٌش ابراهٌم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS617981301713هداوي عادل

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFA156105301714ٌحٌاوي ٍابراهٌم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFH24787301715بوشاوش جمٌلة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS502752301716امعنٌش كرٌمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF431404301717المخفً جمال

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF459916301718هدي ٌسرى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS657276301719بلكوز مصطفى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs679303301720بولما محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS723745301721دحمٌش فرح
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مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFH24911301722مومنً محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFH49897301723اخلٌفة الدٌن عز

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيsx4162301724العمراوي محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS730239301725الٌحٌاوي صباح

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFA144392301726بلقاسمً جهاد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS220756301727رمضانً ابراهٌم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS478802301728دحوتً علً

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS661192301729أمزٌان الغنً عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS601088301730البومدٌنً سومٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS534186301731حدواشً فاطمة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS660155301732اعواد فرٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيUA97499301733تمً رضٌة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيU168366301734حمداوي محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF538679301735حواص محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ11209301736شٌخً مٌمون

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF426536301737المختاري اللطٌف عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF384563301738خرشوش خدٌجة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيf420258301739الهاللً الحلٌم عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs684368301740عدو خالد
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مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFh15302301741زمهوط فاطنة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS673480301742شتوانً مرٌم

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF438152301743اداابراهٌم اللوهة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS670761301744الدراوي اٌمان

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيFH53246301745مالك هاجر

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيfh12620301746عرباوي نصٌرة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS694190301747بوكرٌشا فؤاد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS694460301748الكنافً ولٌد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS546915301749شرقاوي ماجدة

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS719709301750اقوضاض ماسٌن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيR129198301751والحاجً العزٌز عبد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيfh36269301752اعمامو امٌن

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS670991301753شقاي أحمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS645773301754عبادي محمد

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs689548301755سالوي اسماء

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيS529563301756هرواش بوشرى

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF542521301757قاسمً بدر

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيF447341301758بنسعدون عثمان

مٌضار التاهيلية األمل ثانوية مزدوجاالبتدائيs222915301759الوكٌلً السالم عبد
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الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS704707301760وهبً ٌاسٌن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs634638301761لوكٌلً احمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS573805301762قٌشوح سفٌان

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيsz6481301763جرو وفاء

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS693077301764البدري محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF530486301765بوعكاكة ٌوسف

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS640747301766ٌاٌا الزاكً عبد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS701375301767الوكٌلً ٌونس

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH41965301768اجعضاب فظمة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF726654301769زلٌخة صبار

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS725428301770شماللً وردة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs683043301771شوحو فهٌم

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS634249301772منصوري هشام

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS420589301773الكواللً عدنان

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS699897301774الداودي دعاء

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZ288876301775لعظم نورالدٌن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS286690301776العلوي تورٌة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs720900301777بوتسمٌت ملٌكة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH47790301778غردة خدٌجة
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الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS640831301779المومنً كرٌمة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF447451301780خالدي نسرٌن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيfh10566301781اتباتٌت فتٌحة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF444507301782اشمروق هاجر

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS702036301783الٌوسفً حسام

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS536502301784الٌمنً خالد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيCB162156301785المسكٌن الدٌن نور

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF568077301786مرغٌش الزهراء فاطمة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs674441301787اللباري سفٌان

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs660773301788الشاوي أسماء

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS637364301789الوهابً لمرٌنً محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF568076301790مرغٌش نزٌهة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS582150301791امباركً صباح

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS264200301792هرواش راضٌة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS687650301793بوٌلغمان محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs578609301794مختاري نصٌرة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs686214301795الحمدانً محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF535561301796اخلٌفً الهدى نور

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz464607301797بهٌوفً امحمد
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الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF376138301798المودنً رضوان

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFL32603301799بودخٌلً عمر

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS589335301800بنعمرو نبٌل

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS232651301801مبروك رشٌدة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF715999301802الرحٌم عبد قٌال

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs590668301803أمجوظ إسماعٌل

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS710929301804السعاٌلً ٌاسٌن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs700327301805أفاتن نسرٌن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيCN3566301806العمراوي لحسن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS718728301807بوحاش شهرزاد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZ543109301808زندري هجرة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF419814301809الطالبً الدٌن صالح

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZG58570301810لحموزي عمر

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFB33825301811النفاسً نجاة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS560513301812ضرضور جالل

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz490777301813هرواش سفٌان

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيC904123301814العكري فوزٌة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF431150301815العٌاشً الحسن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF637648301816جباري حفٌظة
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الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيAD234424301817أوعلً تورٌة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF429475301818ساجً سمٌة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS665884301819حمدي عبدالحق

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS374183301820صابة نجٌم

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF414827301821الحضري أمٌن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs677905301822ٌخلف بن سعٌد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz493507301823موساة بالل

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs693330301824ٌصبح وهٌبة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS643418301825كراجً علً

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSA3602301826العثمانً نسٌمة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF532753301827وادي الدٌن صالح

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH35730301828لٌلى حمو اٌت

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs683408301829البغدادي الكرٌم عبد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS673478301830بوراس علً

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs683298301831بوعٌناٌن الدٌن صالح

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS532842301832عمار البشٌر

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS701544301833بومهدي اٌمن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS629513301834لمعشً المصطفى

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF425860301835الكوط هشام
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الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS735522301836قالت عواطف

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS415995301837دراز رشٌد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF446372301838هواري دنٌا

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFG10811301839مشراوي شٌماء

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZ469898301840بودرة سمٌر

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSX5956301841لمقدمً فاطمة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs271934301842السقلً امحمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFL54775301843عمران رشٌدة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS377761301844المدنً حسن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs644284301845زروالً حنان

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS347422301846المطهوري بوجمعة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS181682301847العكٌوي فاطمة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF431408301848قدٌري وفاء

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS715015301849امٌن ٌونس

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS696192301850بودبوز إلهام

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs635096301851بودرع حلٌمة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSA4258301852فالحً الحكٌم عبد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS242864301853كروم احمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ15305301854هٌلمً الزهرة فاطمة
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الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF471414301855الجبلً حبٌبة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيsz5094301856بوكراع صفاء

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيVA35232301857كرادة حسن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ18869301858بوشاوش لمقدم

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيfl39591301859العماري الحسن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH54030301860الحداوي نوال

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSA14726301861موموا الزهراء فاطمة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيCB50934301862العٌساوي كلثوم ام

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS598465301863السهٌلً نعٌمة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيfa106801301864عمراوي الحسن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيU91875301865فاضلً الحسن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA151106301866عبدهللا نجوى

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS513677301867حادو محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ620301868أقداحً ٌاسٌن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS719694301869الشطاح بالل

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH42492301870بوجخروط ٌاسٌن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS587604301871الوكٌلً عادل

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS690859301872عمري رفٌق

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS721509301873اتروكستً السعلٌتً هاجر
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الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF711852301874الكرٌم عبد درقاوي

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيfh8288301875حموش فطٌمة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFL63976301876ركاد دونٌة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS499777301877الصطوتً حسن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS232043301878السراج الحمٌد عبد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs292682301879عمراوي جمٌلة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFE8447301880الجاللً اكرم

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيf530605301881الفاطمً محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS690003301882الحنطالوي ٌونس

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF442661301883قسمون سكٌنة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF422951301884مكروم سناء

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS679424301885محتل شعٌب

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZG94872301886افراو محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS705375301887الزراد وصال

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF503243301888قاسمً حسناء

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz347460301889الحمداوي مٌمون

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS657921301890الحداد نوال

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs700486301891العشاق عثمان

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs618720301892مغنوج اكرام
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الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS704935301893الوكٌلً هشام

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF405120301894مشٌشً الزهراء فاطمة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs695614301895الشاونً سمٌة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS720347301896زاٌد نورالدٌن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيRB202301897ٌحٌى وفاء

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH36217301898وغاش عزٌز

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF529208301899دخٌسة لمٌاء

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS661030301900قرٌنً سهٌلة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS574082301901الٌعوتً الحكٌم عبد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH25684301902عدادي بدٌعة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs692091301903بوشالغم الدٌن صالح

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFh48460301904بناوي فوزٌة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF737900301905عٌساوي بلقاسم

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS619453301906موحو محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs534787301907شرفاح اسماء

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS645196301908الهاللً الواحد عبد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS674144301909بوسٌحمد فاطمة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF383323301910البوزٌدي دنٌا

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF422102301911الجرملً اشرف
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الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz478420301912التجانً بوشرة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF542558301913ٌوسفً عهد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF470210301914لعل هند

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS700612301915صاغو الٌاس

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيUA77838301916مدٌنً ترٌة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS633997301917كرٌدة نسرٌن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS537794301918سحنون رشٌد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZ356468301919األطرش ربٌع

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيH463395301920بلحمرة نادٌة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS682836301921بلغربً فدوى

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA164838301922لٌو شادٌة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF604787301923حاج مٌمون

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA164850301924لشهب فٌصل

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيJM21411301925حشٌر ٌاسٌن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS108162301926القادري احمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS674150301927المرٌنً محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH46822301928حمزاوي حفٌظة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيu117981301929اعرابة الطٌف عبد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz459397301930حجاج ٌاسٌن
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الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS633619301931بوٌنفٌف فاطمة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS712721301932الٌحٌاوي أمٌنة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA139131301933امٌن سلٌمً

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFe11552301934عثمان سفٌان

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF529217301935صاٌم بدر

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA107329301936حمو محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS474609301937عطاش محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF564843301938الحمداوي زاهٌة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSA14703301939أفلواط إكرام

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZ472656301940البجادي فوزٌة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs682922301941المساوي محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS300358301942شوقً وفٌلة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS655316301943الحطري الكرٌم عبد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيCB220750301944الهراس سعٌد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS364481301945البصري لخلوفً منتصر

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA148101301946لمقدم السعٌدي

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFG9707301947بنصغٌر فؤاد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF526114301948امدٌدش عمر

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs714010301949الشكري مرٌم
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الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA148712301950عدو محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFL6790301951بوعٌاد ادرٌس

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs552709301952الشٌخً خالد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيID60349301953العلوي الزهراء فاطمة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs638453301954الصغٌر الهام

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS222505301955المهاجر المجٌد عبد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs664061301956بالشً خالد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF566228301957حمداوي زكرٌاء

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيz439344301958لهروشً السالم عبد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFC41691301959وعزانً الرحٌم عبد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS619027301960إبراهٌم القدوري

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH35720301961الفالح مصطفى

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF545539301962حسانً سارة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS204141301963جوعلة الحسن

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFA146507301964مالكً خدٌجة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيGJ20941301965الفرجالً بوشرى

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيf239372301966قجوع اسماء

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF34331301967دروٌش اسماء

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS693919301968بوجٌع أسماء
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الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيw369974301969مرضً فتٌحة

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيS670813301970اموال جواد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيZT179780301971الحجرٌة زهٌر

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيs708133301972األسروتً محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH18096301973عشور محمد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF561496301974الهاللً العلً عبد

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيFH43874301975العوفً نوفل

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF470773301976الفرح ازهور

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيF426910301977غرٌسً لبنى

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيSA1674301978مٌمونً كرٌم

الدرٌوشاإلعدادية يوسف موالي ثانوية مزدوجاالبتدائيf631197301979العمراوي مصطفى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS646960301980زٌدان أومٌمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA103420301981الشٌتر سمهان

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF427795301982دحمانً حسناء

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF625028301983بنهرو أحمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ19927301984شٌحً وقاء

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيfj1271301985رفٌع ٌمٌنة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA144240301986بنعلة رشٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS532985301987الجابح ٌوسف
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF445652301988عمرانً انس

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيcd183934301989لبرٌنسً خلٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS547656301990المساوي غرٌبة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيcd183813301991بوعٌاد منٌر

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF630955301992نورالدٌن العوج

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS651926301993كلٌط عبدالحق

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيz399432301994ابراهمً سعٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيc488957301995شكود محجوبة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS687003301996طاهر محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFL68057301997داودي حٌاة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF423003301998تزاغرت ٌحٌى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ2126301999الجوهري ٌونس

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيf430414302000أكوزار عبدهللا

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF634188302001الملوكً الكرٌم عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS702976302002العجوري محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيz427137302003ازواوي نجاة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs643303302004الفحصً كمال

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيf428458302005الكرافس خدٌجة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيfj10038302006امخمدي الحفٌظ عبد
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS701559302007برحو نعٌمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFd13666302008الجنفً الدٌن نور

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZG101948302009القنٌن محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيsz580302010بوسدادي إلهام

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs576915302011الزعٌم جمال

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF365982302012الفتوحً لٌلً

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZ405069302013هبري سلٌمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيfa142037302014العراس احمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ3723302015شدٌد عبدالرحمان

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs549871302016الوافً عبد رزوق

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS529266302017العبوضً ابراهٌم

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS645771302018معاش عبدالرزاق

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS642378302019الهناتً اشرف

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs656455302020حدو ابن عائشة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS734366302021بنحدو محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZG94831302022خلوفً إبراهٌم

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF726884302023موسى ٌحً

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيfd16002302024الكوال نعٌمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS673880302025الصلحً ٌاسٌن

54/70
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب- 



 البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلكاالمتحان رقمالوطنية التعربف بطاقة رقم والنسب االسم

 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق

 2017يونيو  30و 29 يومي: تاريخ المباراة

 الئحت المقبىلين الجتياس االختباراث الكتابيت

 الدريىش : المديزيت اإلقليميت

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيC520174302026لهبوب سهام

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZ435571302027خرشوفة فاطمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS547562302028سعٌد عبدالواحٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيf459082302029ٌوسفً حسناء

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS671833302030أخلوفً جواد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF735822302031الرٌانً جعفر

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS623823302032الكركور الحق عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيf356473302033عٌساوي فٌصل

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيz195001302034بوطهرٌوي جمال

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS668540302035اشبٌر بن الحسن

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS685284302036حدادي محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيz215243302037الٌعقوبً المجٌد عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF457574302038العتٌكً لٌلى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF424178302039قادر محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS746284302040قدرٌوي لٌلى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF634433302041موهو مصطفى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs286550302042الطوٌل سعٌدة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF544928302043حشاف فدوى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS653168302044ازرٌكٌط باسم
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs295637302045لكحل الحسن

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ18829302046بوحمدي أنس

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS315407302047الٌوسفً محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS632406302048بوكر شهٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs492526302049لعزٌبً القادر عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيX110091302050لحسٌنً سكٌنة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS711633302051بدران خالد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS590564302052محمد الطوٌلً

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs502854302053البوججاٌنً نادٌة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF561425302054شط ٌمٌنة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS364772302055بوراص الحسٌن

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ13526302056أمحاٌض أمال

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZG117867302057بولحفة عصام

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFh5968302058عٌادي خدٌجة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ3800302059شراق مجٌدة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFj17969302060بودالل امٌن

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF285333302061مٌر محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFH7678302062افمٌر حفٌظة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيfd16894302063جربوع بن الكرٌم عبد
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS701488302064لكبٌش موسى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS230213302065معزوز سلٌمان

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFH11576302066الخرباوي البتول

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيsz803302067تفٌد الحمٌد عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيGM142965302068الطاهري كامٌلٌا

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFH40875302069معٌزي حورٌة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs596105302070برقوقً سهام

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS677446302071زٌزاوي مٌمون

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ690302072دراق رفٌقة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFH23058302073بلخٌري محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS448738302074بزازي كمٌلٌة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS629664302075حفٌانً الغانً عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF463981302076بوعزة أمٌنة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFj16771302077حراك عبدالقادر

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs334662302078دواي كرٌمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs680174302079البركانً محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS613053302080زعزع محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيf564206302081مرغٌش حلٌمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS556875302082البشٌحً كتٌبة
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA150278302083عزٌمانً الرزاق عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS242938302084المصطفاوي حمادي

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS719180302085الشعطوكً سلٌمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs718862302086الشارف عبدالعزٌز

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFL48247302087جزولً محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS629230302088ازعوم سومٌة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS391415302089بناجً محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS642381302090زهدي سلوى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF469820302091حمودة نعٌمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS728092302092بنحمو حاتم

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ6633302093خباشً حنان

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS683537302094بومهدي عبدالعالً

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS719918302095لمقدمٌن سمٌر

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFE7789302096افقٌر الحفٌظ عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS715978302097مجا ٌاسٌن

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFB67856302098السالمً سهام

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA152781302099اولحسن نفٌسة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs334593302100دواي حفٌظة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF422094302101قٌسً سمٌة

58/70
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب- 



 البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلكاالمتحان رقمالوطنية التعربف بطاقة رقم والنسب االسم

 مباراة تىظيف األساتذة بمىجب عقىد من طزف األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين لجهت الشزق

 2017يونيو  30و 29 يومي: تاريخ المباراة

 الئحت المقبىلين الجتياس االختباراث الكتابيت

 الدريىش : المديزيت اإلقليميت

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS544485302102بوهنونً عمر

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS509925302103حباري حفٌظة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS705080302104ادراع دنٌا

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيAE148143302105كنترة حسناء

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs690976302106العبادي ناهد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيfj21562302107دجغنٌن اٌمان

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS523672302108الساٌح جمال

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs701671302109االمٌن محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFH5386302110مختاري المصطفى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS587580302111الشغنو محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS694410302112االمٌن هدى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيz352075302113بقٌشان سعادة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيfa29687302114اعراب بنٌونس

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZ362433302115كمار عزٌزة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS715972302116حمودي محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFH21255302117زروال زولٌخة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ585302118شهٌرة مسعودي

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS249023302119فتٌحة مسعودي

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS612065302120امزٌان اللطٌف عبد
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF225028302121الحدادي السالم عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA161301302122اسباعً عبٌر

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS347840302123الفشتالً الوحد عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF382039302124اسلٌلم لٌلى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيz294191302125خواخً جمال

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS712615302126الوردي نصٌرة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS620937302127أزحاف شٌماء

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS253244302128أٌاو رشٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS717070302129بنمبارك كرٌمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS664134302130الزٌانً جهاد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS366694302131بندردر الرحمان عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيSX2646302132خربوش سعٌدة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF382552302133لقباقبً الباتول

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيfj22969302134ستٌتو صبرٌنة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS702575302135بوزلٌف ماهٌر

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS466922302136صالح كطر

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA527941302137بنشادلً الدٌن جمال

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs510629302138اعنانً مٌمونت

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS603137302139ادراع حنان
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs527969302140فاطمة كرابٌلة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs360592302141بلهلود محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ13725302142الرمضانً مفتاح

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS688626302143بولهبوب نبٌل

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA39929302144الخالق عبد الرحٌم عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS580129302145عاصم صالحة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS303374302146الرضوانً حٌاة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيf527810302147بنشادلً عبداللطٌف

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs590212302148حمادي قاتحة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS702359302149اشتاتو بنعٌسى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيsh85525302150عبادة عزٌز

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS550815302151بوشفر عبدهللا

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFE13566302152عبادي الحسن

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFE2506302153الوسٌنً المالك عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS737343302154جحا رمٌساء

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS652382302155حرطٌت عماد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA59664302156المالكً رشٌدة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS697265302157فارس حمزة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ4262302158المساوي فدوة
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS716941302159بوكرٌشا محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS654527302160الفوج سمٌرة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS352479302161السهبلً ربٌعة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFC9107302162النعاس سماحٌة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيz464717302163صماكة منتصر

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS682334302164الصباب ٌاسٌر

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF323316302165كلمونً عائشة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF418210302166لعظٌم أمٌنة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZT104772302167دباي محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS629392302168الصبري أٌوب

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيf755525302169الشٌخ سلٌمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيfj17956302170براهٌم وسلٌم

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS626401302171والقاضً مراد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs558199302172الدرازي الحفٌظ عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS744493302173الحٌانً حمزة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF239601302174الصدوقً محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS652421302175المولودي احمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS735513302176سالمً فائزة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs418836302177أعراب بدر
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS554019302178ٌوعال هللا عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFC1720302179قاسمً محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs741167302180الوهابً فوزي

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS635334302181العساتً اسماعٌل

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيKB75523302182الفرون وسٌمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF532407302183طٌبً زكرٌاء

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ12716302184بوعزة خالد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS719837302185لعسل سعاد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS677001302186قٌشوحً عبدالصمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZ550758302187المنصوري الكرٌم عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ5077302188طاها سعٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيIA13349302189عبوبً محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFa135614302190شعواو احمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS672454302191الواتً سكٌنة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZ469714302192أزواوي فاطمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFj16730302193طٌبً ٌوسف

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFC14383302194عجرود مصطفى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيf530759302195اوٌاروم سعاد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ20066302196حمدي رشٌد
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA164661302197عثمانً زكرٌاء

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS747368302198المجٌدي خدٌجة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs663680302199الطالبً علً

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA162587302200معزوزي ٌوسف

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs661945302201محمودي طارق

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ4100302202الحافً العالً عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA153348302203صلحاوي هللا عبد طه

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA15790302204عدي محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS681522302205القدوري محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs381195302206الخلفٌوي فاطمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS420699302207الصالحً بلعٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS440810302208الدوٌري حادة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيfb13073302209زروق حفٌظ

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ3677302210المقداد لطٌفة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS606180302211الٌبدري مراد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZ327625302212خاٌة بن لطٌفة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS347959302213اشهبون كرٌم

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ20020302214حمدي خالد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs524244302215عطشاوي محمد
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيf327136302216بوعبٌد احمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيSA12744302217الصحراوي اٌوب

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS680328302218المحسٌنً ٌاسٌن

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيf414379302219أومشنً محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيz506228302220خالق كرٌم

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيua37510302221قاسمً المصطفى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيSx665302222مخلوفً سعٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS204454302223البوحسانً المختار

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS581052302224البورفٌسً فرٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS660696302225بوبوح الرحٌم عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS630359302226بنهدي أحمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFJ17420302227دهمج محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZ384770302228حجاري عبداإلله

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF533742302229عدٌل بوعبدهللا

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS733596302230سعٌد سارة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFH3291302231العز ابو الحسٌن

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF317487302232العزوزي سعٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS220906302233عزي جمال

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZ422786302234كٌلً ٌوسف
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFH47360302235كدان اكرام

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS269700302236الزٌزاوي سعٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS228166302237بادي احمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS275253302238الطالبً امبارك

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA103149302239فاتحً عٌسى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFH22790302240معزوزي العزٌز عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS530992302241الموساتً االله عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS339133302242وادي الحسٌن

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZ136212302243برودي محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA158533302244الزفري ٌسرى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS679080302245لعزٌبً حٌاة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ909302246الٌحٌاوي مجٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFL44928302247معافً الدٌن نور

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF526277302248صداري السعدٌة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيU181277302249بلعٌد هاجر

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF347306302250جنان خدٌجة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيf708295302251سغروشنً خدٌجة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS699159302252الغدار حكٌمة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs708766302253الدرٌق اغزار محمد
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF546468302254سوانً شٌماء

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيz162693302255الكراري عبدالسالم

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيf418819302256شعٌبً سامٌة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF419973302257بلشقر نجاة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيf510369302258امسكٌن الزهراء

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF421870302259امغٌزو إكرام

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS677863302260بوشالغم رشٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZ404409302261الثلثاوي عبدهللا

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZ337840302262بوطٌب حمٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF440853302263زروال أمٌنة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيm337456302264غازي الكرٌم عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF629073302265زروال نورالدٌن

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF636462302266الداودي أسماء

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS475563302267رشٌد خالد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF724134302268زٌنبً مصطفى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيZ216037302269دندون الغازي

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS662399302270واللٌل اسماء

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيDJ2969302271المرضً عبدالواحد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيD604316302272المبتسم رشٌدة
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs725808302273زرٌوحً مرٌم

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيR292900302274الكرٌم عبد والد نبٌلة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA118584302275بنشٌبان لوبنة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيCB165977302276الغربً سمٌرة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs686375302277اٌذار خالد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs599189302278أمجوظ محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA69354302279صالحً القادر عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيSZ2615302280المحٌاوي شهٌرة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS685782302281البوزٌانً محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS523762302282التقدومً عماد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS537049302283الزعماري مصطفى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFH23546302284سرجان سعٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS403605302285الهاللً محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF538501302286زدوري حسام

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS701512302287العمري نجاة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيCN8110302288المومنً عبد الحسٌن

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيfj20842302289حامدي مرٌم

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيf419271302290الدكالً لمٌاء

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs638826302291افقٌر حسن
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيzg44997302292بوالزٌن سعٌد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS273382302293ازحاف الحمٌد عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS588028302294بلعٌدي العزٌز عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs661139302295صحصاح حٌاة

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS703208302296الشاللً العلً عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيSA17865302297فهري حسام

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFL48263302298افغول محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS238655302299اجرو الدٌن نور

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS691581302300النشاطً هدى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS547527302301أشٌب خالد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيz355383302302عباسً نورالدٌن

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيfa94135302303حدو عمرو

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs628294302304بولعوالً الصمد عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF426336302305شكري اكرام

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS718770302306احادوش اكرام

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS435970302307الرحاوي مصطفى

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF316635302308الطوٌل الحفٌظ عبد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA19718302309بوبو لطفً

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS561692302310اجعٌر حنان
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الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيF629901302311راوي منٌر

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS491103302312اصوفً محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs403567302313الموساوي محمد

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS400670302314السالمً حسن

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFA171429302315حسانً مرٌم

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS345211302316حمامً معتصم

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيFa113017302317مفتاح كرٌم

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيs557018302318كوتان إلٌاس

الطٌب بنالتأهيلية السادس محمد ثانوية مزدوجاالبتدائيS697034302319خلٌفً محمد
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG29175804001مصطفىالُمني  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG27514804002الحطًحجىبي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG103915804003غبض الصمضالترواوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG112641804004الطاهزةفىهاص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG112967804005ابدطامضالم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH16654804006رغُضالهاللي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101819804007صفاءضػاصي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG119330804008ؾشالنخفاري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG23033804009خفُظتالشهضي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg115920804010ضػُضالخاسي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF548810804011ضميرةاملىُني  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG105913804012زلُلكضة  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG110414804013هىرةاخالٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG107795804014ًىضفامدزار  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG111912804015ضلىيخم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG108890804016ًىضفرغُضي  جزضُفثاهٍى

زي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG111276804017اهخصارضٍى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG86980804018الحطينضالً  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG122203804019فُصلالهىاري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCN19891804020رغُضةالػاًضي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF743036804021فاطمتغمارة  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFA152606804022دمحمخمى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCN6597804023رضاالػلىي الهزووي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG76845804024غصامالشرواوي  جزضُفثاهٍى

خي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106485804025فاطمت الشهزاءضٍى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG114694804026ًامُىتاسغىم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG108346804027غُماءالدطافي الحطني  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106166804028زىلتبلػص ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG66258804029دمحمالهػمي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG96197804030ًامىتمالًىت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيS609420804031دمحمبىروم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG107339804032ضػاصهيار  جزضُفثاهٍى

ضةالخمس ي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG111604804033فٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيEE575197804034هىضالىرض ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH23103804035خلُمتصرصور  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG104432804036هىضالػاصٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF427872804037ضىاءالهجامي  جزضُفثاهٍى

اءبجحُذ ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106071804038سهٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG110214804039جىرٍتالزبؼ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG80559804040الىبيرالػلىي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB271320804041ضلُمتولُل  جزضُفثاهٍى

الاسم والنسب 

مباراة جوظيف ألاساجذة بموجب علود من طزف ألاكاديميت الجهويت للتربيت والتكوين لجهت الشزق
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جزسيف: املديزيت إلاكليميت
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            ٌػخبر هذا إلاغالن بمثابت اضخضغاء الجخُاس الازخباراث الىخابُت       

ف الىطىُت أو ما ًلىم ملامها   ًجب الحضىر إلى مزهش الامخدان هصف ضاغت كبل بضاًت الامخداهاث، مصحىبا ببطاكت الخػٍز
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اط ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG104005804042ًاضيناخٍى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZg99494804043غشوسصلً  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG107485804044هجاةاملزابط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG79840804045الياملتملطاغض  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG126503804046وىثزارج فاهلل  جزضُفثاهٍى

ً ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيVA49867804047هىرةبىرٍس  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG23591804048فطُمتاغمُمي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ466699804049فاطمتاملصضر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ444081804050نهاصؾاهم  جزضُفثاهٍى

ظالضىق ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG107225804051إصَر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG57777804052خُاةمطزور  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB239911804053هصيرةالجاخظ  جزضُفثاهٍى

ًالضرمىن ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ444077804054وطٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG127134804055غمزالهػمي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCD374444804056ضهاممللُىي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg103698804057إهزاماللصُصز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106104804058هاصًتالىغُىلي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG61534804059مُلىصضىان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG90118804060ًىضفضباٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG107246804061غبضاملجُضخمضاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG124098804062غىاطفالػلمي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF420348804063دمحمكجىط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCD365486804064ضمُتالخيري  جزضُفثاهٍى

م ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102551804065مىهُتلىٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG119426804066زىلتاملىصىري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102430804067الخزمىسهىرالضًً  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG112252804068غزاصيًىضف  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG90231804069فاطمتمىصىري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFb81528804070رغُضضاهل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG120070804071زىلتغطزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG126347804072هاصزةجمػاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102372804073دمحمخاجي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG88654804074ضػاصالػلىي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFA143510804075مصطفىبىطزوٍت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ458788804076ًىوظهديىح  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG128639804077لبنىاللطاص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG126383804078وػُمتاملضوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG110204804079هنزةغبض الػافي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF441999804080اًمانالخىيهمي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG99339804081جىرٍتسخان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG87381804082دمحمالبرهت  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG112577804083خفُظترامي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG110466804084الهامالبىساس ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG111406804085مزاصالىملي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg102987804086ضمُدتالػاصٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG104607804087هىرةهاجي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG95455804088اخمضاملىزوص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG60471804089غِس ىإًىً  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG110153804090خىرٍتاًىً  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF747491804091هصيرةكاصري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيcb206040804092غائػتالطُبي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG53853804093لطُفتاملٍزط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG88275804094هىاٌبللاضمي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG111677804095اضُتخمامىع  جزضُفثاهٍى

مخطني ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg201617804096هٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG105563804097سهُتهاجي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg39262804098ضميرالللعي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ370534804099خمُضغمالٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG100351804100لُلىبىصهان  جزضُفثاهٍى

ىح ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG100939804101ضػُضةكٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG119319804102خُاةبلحطً  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيC408807804103وػُمتاملزابط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG105893804104إضماغُلكزغاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG105850804105فاطمتاللحلىحي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG50518804106البخٌىالحيرع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG46168804107غبضهللاهزمىع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101805804108دمحمبىمجاهض  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيfc35120804109هىاٌافلير  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG110714804110ًاضينبلُلؼ  جزضُفثاهٍى

متالنهيري ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ478845804111هٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFC50193804112ضهامالبروصي  جزضُفثاهٍى

ؼ ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ429552804113اًمًخمَى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG111682804114غهُضةصخماوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG98713804115خبِبتخطُطي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106479804116اخمضالحاجي  جزضُفثاهٍى

ظلػمارحي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG110548804117اصَر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG84944804118خىانالػلىي  جزضُفثاهٍى

ني ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG108667804119غبضاملالًملٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG82795804120غبض اليامللطمز  جزضُفثاهٍى

مجضاوي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG111123804121مٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106205804122دمحمفىهاص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg128278804123إهزامصفىر  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102254804124فاطمت الشهزاءالفُاللي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF379728804125هىاٌهزطُط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG104818804126جػفزصبار  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG103539804127غبض الصمضكزواع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ469412804128هجىيالفُاع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF424021804129ؾشالنبىسؾبت  جزضُفثاهٍى

مالزبؼ ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG104580804130غبضالىٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيUC113794804131ابدطامابزاغمى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG122444804132ضهامفزصي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ437551804133خطًالحزاق  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG124073804134دمحماسواؽ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG119794804135هنزةالزؾاي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG33891804136خطانلُدُم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg127006804137غفُمرابى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101646804138ابدطاملػهب  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG128434804139ضػاصمىهىب  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102392804140وصاصبطدت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG103771804141امُىتازلف  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG77577804142خمُضؾُبىب  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيfb65938804143دمحمالصضًم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG75415804144فاطمتلشغز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg101412804145ضػاصاخمامىع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102111804146غبضاملىمًاؾمير  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG118444804147ابزاهُمبزان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG110321804148دمحمملػالوي  جزضُفثاهٍى

ظضػىص ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG85401804149اصَر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG93772804150فاطمتخِطىم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF525037804151وػُمتبزهمي  جزضُفثاهٍى

س ي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg106886804152ملُىتالاصَر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH47181804153غمزامؿُىس  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG81811804154لحطًلػفى  جزضُفثاهٍى

شهاصزي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG34431804155غٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102879804156ًمُىتامللضم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG111933804157غبض الحىُمصؿير  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG86268804158ؾشالنالػاصلي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG80385804159ًامُىتفضُل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101372804160بللاضمبً خمى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG88129804161فاطمتبىغزبىن  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG105435804162ضىُىتافزخطان  جزضُفثاهٍى

ً ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG70330804163دمحمالٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCN5922804164دمحمطاهزي  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG126257804165جماٌالزسٍني  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG100127804166غبضالالهملطُذ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG103210804167غبض الىاخضامدزار  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG120471804168رغُضالهػمي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG109338804169فاطمتبىمشاوص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG104483804170ًىضفاسغىم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG60753804171اخمضالهػمي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG66633804172هضيخاري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG84446804173خىانكصُىر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG127523804174املهضياطزطىر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG4018804175دمحمغبلى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG99256804176الػزبيازطاب  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF426606804177اضامتهزاري  جزضُفثاهٍى

شرخُىي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG109521804178غبض الػٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG116561804179رضىانغاللي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFD14564804180خىانالػيرج  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg32430804181بىبىزمضان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ372239804182ضلُمانمدُمضاث  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيS336019804183بللاضمامدزار  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ337837804184خىُمتغالط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG16002804185وخىصهلُل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG27171804186بللاضمفىراو  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg69849804187ضػُضبىجالىهذ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101284804188ساهُتؾزضاله  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG112459804189هجُتبؿا  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG97511804190مىهُتهزوم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG36349804191ًىضفبىهُف  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG119920804192أملجاؾُذ  جزضُفثاهٍى

متغبض الىػُم ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG98962804193هٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCN3477804194ًىضفالبىسٍاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG35013804195ضػُضباللاصمي  جزضُفثاهٍى

فتبىمػيز ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG120341804196غٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB224986804197مِطتًيى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF747190804198ضػاصغالط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG110838804199ضىُىتاصؿير  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG65206804200لطُفتبلىاصي  جزضُفثاهٍى

زص ماجٍز ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG124122804201مٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg90559804202هجُتغاهي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg102809804203هشهتلىدل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH15046804204غبض الػاليشحالٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيD696537804205هىاٌالػلزة  جزضُفثاهٍى

5/20

            ٌػخبر هذا إلاغالن بمثابت اضخضغاء الجخُاس الازخباراث الىخابُت       

ف الىطىُت أو ما ًلىم ملامها   ًجب الحضىر إلى مزهش الامخدان هصف ضاغت كبل بضاًت الامخداهاث، مصحىبا ببطاكت الخػٍز



البلدةمزكز الامتحانالتخصصالسلكركم الامتحانث.و . ب.  ر الاسم والنسب 

مباراة جوظيف ألاساجذة بموجب علود من طزف ألاكاديميت الجهويت للتربيت والتكوين لجهت الشزق

ش املباراة 2017 ًىهُى 30 و29ًىمي : جاٍر

الئدت امللبىلين الجخُاس الازخباراث الىخابُت

جزسيف: املديزيت إلاكليميت

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF427084804206ضارةبنزصًش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101501804207سهىرةاخالٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيs534717804208إهزامبهطاط  جزضُفثاهٍى

شسهزي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg95746804209غبض الػٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102548804210فاًشةرغضي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg24080804211ضميرةالزاش ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg110639804212جمُلتاللىح  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG100720804213غبض الجلُلبلطُط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF431046804214لبنىالضاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG77445804215غبض اللاصرملػلم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg102350804216غبضالزخماناضباعي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيD614493804217هماٌالخالضي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيJ443890804218ًمُىتأًذ املحجىب  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG111458804219غبض اللطُفاملحجىبي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCD394008804220الهامبىمهزاس  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG105514804221غثمانالػاصٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ474028804222مىُتطه  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG98646804223رخمتالػاصٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG124786804224ؾشالنالطُبي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH52715804225ضميرأًىاو  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG127235804226البىصراويصفاء  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG26433804227محجىبتهزمىع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيR248599804228فضوياروٍض ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101196804229رغُضضباب  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG99340804230ضىُىتخطىىن  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG69659804231غمزالػالي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101441804232خاصةاهىالي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG85198804233غبض الزخُمغاهي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG112415804234فاطىتخىُم  جزضُفثاهٍى

ظملزان ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG119354804235اصَر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG107804804236رغُضاًىاق  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106784804237فاطىتمػلىم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF533979804238صلُدتصنهاجي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG96317804239غبضالحىينسغزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG127679804240ضلُمتالػزاٌص ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيUC142003804241فضويجبابزي  جزضُفثاهٍى

مالزخماوي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG85180804242مٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG97357804243ضميرةامىاهى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG89156804244غبضالطالمهمىس  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG104952804245غائػتسهزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG90859804246هصيرةالػاصلي  جزضُفثاهٍى
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س ي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG21455804247ملُىتالاصَر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg99827804248غُاصغثمان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCN4383804249جمُلتالطهلي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG60533804250لفضُلوالػيز  جزضُفثاهٍى

س ي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG93044804251جاص هللاالاصَر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg96330804252وػُمتكهى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFB79746804253لحطًبىغىافي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCD414536804254مىهُتهزمىع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG72430804255فاطمتبالُل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCD414208804256ًىضفالطلُماوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ438190804257غصامملزان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG95259804258هجاثالبػيري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيJY11205804259رغُضاوبىضتى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيDA61746804260ضميرةاؾزبي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG126238804261صباحكػار  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH42242804262فاطمتاوغلي  جزضُفثاهٍى

ظالزاغضي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF717400804263اصَر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG105488804264رغُضةالزغضي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102665804265رجاءبىطُب  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG78470804266بزاهُمالصؿير  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG124787804267هصيرةرسٍني  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG107745804268غائػتبللاضمي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCN12510804269غائػتمحجىبي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG85896804270سولُستاًىً  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG110087804271رغُضبهطاط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG112829804272غضهانؾاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG120376804273ضىاءلىزص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG19274804274اخمضاطزطىر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG18988804275دمحمبً خاصًً  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG120863804276مىهُتلىصٌعي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG108111804277المُتهبُل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZg76697804278رمضانجىث  جزضُفثاهٍى

ش ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG75004804279بػزيلػٍش  جزضُفثاهٍى

مرمضاوي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101641804280مٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101529804281غصامبلؿى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG116718804282صوهُتغزاق  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG109086804283لطُفترمضاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106852804284ؾشالنالىساوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG89466804285اضماءمبرون  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG112374804286زضًجتلللُب  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG120323804287دمحمضىان  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg120136804288خطىاءضالو  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG98851804289لطُفتكمُمي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG95885804290غبض الىبيخشار  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG121337804291هاجزبىخػِػت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101928804292وطُمتالىرض ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB222271804293غفُمامدزر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH39781804294ؾشالناًذ الؿاسي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG67600804295لطُفتخمىش ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg106926804296غبض هللاغاهي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG120912804297اهزامصروَؼ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG119968804298مصطفىهزصوص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106940804299غفافغباط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF342395804300غائػتالػاًبي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106900804301اهماصغػبان  جزضُفثاهٍى

شاًذ الػُش ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101527804302غبض الػٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG32063804303فخُدتمطضور  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF637467804304هجاةالفػخالي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCN9720804305غائػتاملهضاوي  جزضُفثاهٍى

متالػلىي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG81427804306هٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG123103804307رضىانالبؿضاصي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG84046804308زضًجتالػلىي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG47402804309غبضاللاصربىطاهز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg67185804310جىاصالػاصلي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG85724804311لطُفتالبؿضاصي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG119903804312هشهتبزغان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG90921804313غائػتكػاع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG98453804314ربُػتالػلىي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg106639804315هىرالضًًخافُظ  جزضُفثاهٍى

ؼ شاضَز ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG32372804316غٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102616804317هىرالضًًبىصاصح  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيz368557804318فخُدتغيخير  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG99243804319غبض الحمُضهُالوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG84700804320غضهانبىغشة  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG126718804321ضمُتكىضًل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg112916804322الِطؼسهزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg110671804323غبض الطمُؼالحمىع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG127276804324ضلُمتسواؽ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG120001804325فاطمتسرٍاحي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG120867804326فاطمتاضباعي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG33367804327فضُلتباوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg115302804328أوظالبلالي  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG111894804329هىُتالززى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG77930804330ًمُىتبىزاجم  جزضُفثاهٍى

مجفاح ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG116868804331مٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106836804332ضىُىتامللُذ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG116926804333زضًجتهزمىع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg96079804334دمحممضاح  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG88783804335ضميرغبِؼ  جزضُفثاهٍى

ج ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG77934804336دمحمالطٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيz453250804337ضػُضاملزابط  جزضُفثاهٍى

ش ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG120882804338جمػتغٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg53760804339اضماغُلهزهُط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG107709804340خُاةملبٌى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG126051804341سغىمهىرة  جزضُفثاهٍى

اع متاٍس ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG84920804342هٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG25728804343فاطمتأمؿُىس  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF554451804344ضهامبىيالى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG80638804345ضػاصالؿُاحي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG104036804346رغُضةالؿىامي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG83329804347الشهزةسهزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG104358804348جىفُمبىهزن  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg100852804349أخمضغفُم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG88176804350ضػُضبدباح  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG85494804351دمحماضخِخى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106073804352خىرٍتطاهزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF418509804353اًمانلؿىاطي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFL58475804354فاطمتغالٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg106424804355وػُمتجابز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG99361804356لُلىالىاصز  جزضُفثاهٍى

ضةاملىصاح ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيA436235804357فٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG108486804358مػاصالُػيىبي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ401695804359رجاءاوبطُل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH47846804360اًذ الحاجزضًجت  جزضُفثاهٍى

شراض ي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG77489804361غٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG111290804362زالضبىصرع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG65579804363دمحمًًجماٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102766804364صفاءلللُب  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG63707804365دمحمضالً  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG24786804366رغُضخطُطي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيUA64937804367غبض الزخمانالحارة  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG126666804368غُماءلحزع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZg75993804369أخمضاللطُىي  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102228804370رضىانسروالي  جزضُفثاهٍى

ماللزش ي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيz492509804371هٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg84612804372فخُدتاليامل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ471840804373أماٌالهشاط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg33917804374خىانالهاصف  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ478343804375هبُلتأوراؽ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFK5465804376الحطًجابزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZT107974804377هىاءالػزقي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG61435804378ابدطامالخىجني  جزضُفثاهٍى

شبً خزوص ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ555573804379غبضالػٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG33676804380غمزوملبٌى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCD414100804381صالحتملشوري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCN3118804382غىاطففىسي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCD135618804383ملُاءالػلمي الػيخىفي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106390804384دمحملشراق  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG109623804385خاصةوالفُل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG56774804386غبض اللاصراضفاح  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFh53489804387فاطمت الشهزاءاملىصىري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG93058804388لطُفتسهػىع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB259509804389زضًجتهزبىب  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG56892804390غبضالزخمانلُدُم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFB48541804391غبضهللاامهاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG104420804392خُاةالضًب  جزضُفثاهٍى

اءمضوىري ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG112837804393سهٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG89288804394هىر الضًًالػشوسي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg31241804395الحطينغاهي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG100442804396غبضالىبيبزان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG94073804397ضىمُتسهزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيz468240804398بىلىزوعفاطمت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH49754804399غبضالصمضًملخي غلمي  جزضُفثاهٍى

شةهضي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيz494912804400بىبٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG78167804401اخمضالىلُضي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيf457114804402هىاٌخمُضٌؼ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106297804403غبضالحمخمىصة  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG117796804404هىالضًًالػػىري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF469991804405غبض الحمالشماحي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG104504804406دمحملُدُم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG107577804407إلهامهياًزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG38528804408زلُضالشهاهت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG81008804409خمُضالػػىري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG18038804410خفُظهصُذ  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG114693804411زضًجتالىافي  جزضُفثاهٍى

ً اٍس ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيU88725804412ملُىتجٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG107730804413خفُظتلبُاض  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFA154914804414بضرجزوصي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG16176804415الػزبيهصُذ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ445959804416إهزامالطاٌؼ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101351804417غبض الالهالعجاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG121061804418سهىرغهبىن  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCD414579804419هشهتاملػطظ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG89884804420لبنىهشوط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيU86520804421فاطىتلػزاق  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFC47326804422فاطمت الشهزاءاغبىع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg72103804423ابدطاملشغز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيz433677804424ؾشالنجػفز  جزضُفثاهٍى

شصباح ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG12118804425غبض الػٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG19462804426فخُدتغهبت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF471644804427ًىضفغبِبى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG67213804428اخمضلػػاري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG21224804429ضػُضلىزص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG116516804430دمحمالزسٍني  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG122326804431غمزصاص  جزضُفثاهٍى

متبهطاط ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ412949804432هٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg101367804433هػامصخمان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102534804434خىُمتبً الاطزع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيP287102804435غبض الحمُضمػلي  جزضُفثاهٍى

مضىان ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFA148877804436هٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG33885804437اخمضمطزور  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg61692804438غبضالىبيغشوسي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106683804439غشالضًًارطاًلي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG105733804440دمحمهجي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102741804441فاطمتبىطالب  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg67654804442فىسٍتلهزاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG109444804443خضهىمكارا  جزضُفثاهٍى

متغفُم ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF507186804444هٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB63169804445خمُضالبىزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG118995804446غُماءلشغز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG105948804447ولثىملػمؼ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ548802804448خبِبتصافي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG105901804449بىغزيالطاًفي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFL29219804450جلىليغبضالزخمان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG112855804451غبض الالهالىاسعي  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ279123804452اخمضالىطابي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG111217804453غبض الحلُمهزمىع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF746403804454فزصوصغمزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيz391912804455غشالضًًزالض  جزضُفثاهٍى

شالػِطاوي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB236943804456غبضالػٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG105255804457ًاضينوالضن  جزضُفثاهٍى

ىاٌ ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيcd12976804458اضماءبٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF744792804459امليروناًمان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF539627804460ضىمُتالحىر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG29383804461غبضاللاصرلػػاري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيu145077804462فاطمتغزاط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG60028804463ًىوظضِىيى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيcb201748804464دمحماملىضاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG61464804465أخمضالهُخاري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG108681804466ًىضفغاطى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg71176804467اخمضلفضُلي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG104213804468الحىضينخخِذ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB259725804469زالضالػِطاوي  جزضُفثاهٍى

ل ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF748663804470ضهامبىطٍى  جزضُفثاهٍى

س ي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg88602804471هىرةاملَى  جزضُفثاهٍى

شالضاهي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيua25242804472غٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ466645804473غاصٌالبطط  جزضُفثاهٍى

اوي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH54130804474غىُلتٍس  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG57107804475راضُتهجي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCN3337804476سهيرغمزوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG30616804477زلُضالحمىع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيc915061804478مصطفىاسهُض  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG22539804479ًمُىتالىُدل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG26443804480زضًجتكض ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg24194804481هىرالضًًبلخضز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF562303804482هضيرةبىغخاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg75361804483خطىتًىهىص  جزضُفثاهٍى

شلػفى ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيR140676804484غبض الػٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG97089804485فىسٍتسمامى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF558532804486غبض الجبارهاصًىي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG34426804487رغُضبىراص ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG33117804488ضػاصاملىزوص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCN3507804489دمحمالػِطاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG99391804490رض ىاسمزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيf435501804491ولُضبلخير  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG13036804492ًمُىتالحطني  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG86482804493فاطمتالخطزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG96141804494خفُظصلح  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg85090804495الصافُتلىدل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG79871804496غخُمهجي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG95907804497غليبزان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG95186804498غبض الحىُمخمىجني  جزضُفثاهٍى

مالطُبي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ460816804499هٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ279242804500ملُىتزيرة  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG33635804501غبض الخيهزمىع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG104105804502صهُااهىبىر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG104104804503فاطمتاهىبىر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG119338804504اضُازضاع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG3632804505غائػتالػص ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ214641804506غبضالػاليخزمان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg112648804507دمحمكزش ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG128119804508رجاءبارة  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG78467804509رضىانسغىم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG96739804510ضػاصاللىضس ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG114722804511مىيرةالشهاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG112928804512غمزجابزي  جزضُفثاهٍى

بي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ377177804513غبضاملىػملػٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG7428804514رغُضةبىدُضة  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH53631804515وػُمتزبىس  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ392831804516دمحمضلُماوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG84560804517ضػُضبلحىضين  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG113136804518خىُمتاملىزوص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG93173804519مصطفىبً خمى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG13358804520غبض الػاليبزغان  جزضُفثاهٍى

ني ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCD414521804521وفاءملٍز  جزضُفثاهٍى

اوي شةالٍش ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG35553804522غٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG120943804523دمحمالػيز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ252031804524دمحمغلىان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG53965804525خىانملؿاري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF637609804526غضهانسروالي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCN2639804527رغُضاملىضىي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH31667804528خىُفتهشوط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102955804529رجاءبنزائز  جزضُفثاهٍى

مالىدلي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106139804530مٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101983804531وفاءلصخم  جزضُفثاهٍى

ظاملطػضي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG105201804532اصَر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101692804533هبُلوهبي  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB231405804534خُاةغبض الزخماوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF430364804535مزوةفزغىع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102931804536ضىفُانبىمهزاس  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG85619804537ًامىتاهىالي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG109102804538ضمُتاجػاصي  جزضُفثاهٍى

ً اٍس ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB51836804539خطًجٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg108507804540هماٌبً خاصًً  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيfh55477804541غبض الىافيصالخي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG126812804542خىانالىلاصي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102628804543غبض الحفُظوغبىص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG18173804544دمحمالفلير  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG119648804545مزوانبىاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102938804546وػُمتخضاص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيJB452908804547الشهزاءبىالػىان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيcn4945804548زلُفتبػبت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ452015804549ضميرمسفي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ198217804550جماٌاغلُىط  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG57890804551هىرةبلخىر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG103390804552هىاٌاضباغي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG82492804553غػبانامىاهى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG21918804554لطُفتلؿضًز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG90324804555بللاضمومزبذ  جزضُفثاهٍى

ل ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG103021804556هصيرةالطٍى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF379407804557ًخيبلمسخار  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG84433804558خمُضالىالي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg14137804559دمحمالىزوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG13603804560بالحاجمزسون  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102165804561هىضبىرهبت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيcb52528804562ادمحمبىجضار  جزضُفثاهٍى

شي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG6875804563خمُضباغٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG99723804564خلُمتجُض  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB188444804565بػزيسهني  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG35731804566غبض الزخمانارهًُ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG44738804567مُلىصخفاري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG89315804568ابزاهُمرمضاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG66519804569بىطاهزبىطاهز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG91252804570غبض الالهكارا  جزضُفثاهٍى

شاجبر ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG80722804571غٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيfh38652804572رغُضةاًذ الحاج  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH5943804573سهزةالطلُماوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG3691804574غبضهللاجىُفي  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106245804575فاطمت الشهزاءخُاحي  جزضُفثاهٍى

شةهصُذ ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg84611804576غٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيfh46053804577خُاةاًذ الحاج  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG110400804578دمحمهشوط  جزضُفثاهٍى

شالػلمي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيf552149804579غبض الػٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH14072804580غبض الزخُمماملهضي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102761804581خمُضالُدُاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG83139804582خطىاءصضًلي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG63223804583الهاصيالبروصي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG62148804584خلُمتلطمز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG22819804585اخمضبىهزصلت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG103304804586آضُتبشوىر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG95844804587فاطمتغزبُل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg97933804588رغُضبىطاطت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZg103214804589دمحملخلىفي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيSJ26607804590ًىوظخُطان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG112584804591خمشةمػمزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG119098804592رضىانبىػىصة  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF423433804593غبضالحمالػزقي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG109811804594مسمضبىصًىت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF437409804595خلُمتبىغبضاللىي  جزضُفثاهٍى

متأفلير ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG95576804596هٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG9916804597مصطفىؾىُم  جزضُفثاهٍى

اءهىىر ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106708804598سهٍز  جزضُفثاهٍى

انمزمىغي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG5390804599مٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيSJ17188804600لُلىالحزان  جزضُفثاهٍى

هالػزكاوي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG100254804601هٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFC42480804602غاهزدمحم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG27846804603جىرٍتبىصاس  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg96463804604غبض الحفُظاملىجلي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF382888804605خطًصبار  جزضُفثاهٍى

تخلُم ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG126523804606ماٍر  جزضُفثاهٍى

شالسخىن ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ212063804607غبض الػٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF739233804608غبض الزساقبلػا صٌ  جزضُفثاهٍى

ض ى ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG103512804609مىىارالٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG97083804610ًىضفغمالٌ  جزضُفثاهٍى

زح ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG24835804611فاطمتضٍى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيu171796804612ضىاءلػىاس  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG100246804613فاطمتازطاب  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG110757804614فاطىتغزاص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106896804615ًىوظافلير  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106662804616جهاصسهُضي  جزضُفثاهٍى

متبىلحفت ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ485668804617هٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG84736804618فاطمت الشهزاءمىس ى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيAD29767804619راجُتصابز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106384804620ًىضفخمىش ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG116816804621خمُضطلحت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF427163804622دمحمخىافي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ278952804623رغُضالؿىباش ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG65840804624غاصٌزيي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFL13480804625جمػتبً بىبىز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG83670804626فاطمتهزمىع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF438049804627فخخيالػامزي  جزضُفثاهٍى

زماوي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102440804628خطام الضًًبٍى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102613804629جىاصالػىيىصي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG85364804630أخالمبً رمضان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG89479804631زالُضاهجار  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG72444804632دمحممزمىغي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG110901804633هىرالضًًالػُاصي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG106433804634صارةالخمار  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG121030804635أهىارالػمزاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG54430804636غبض اللاصرخىش ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيD227901804637بىجمػتبىؾزارة  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG62975804638مىهُتالفىزوش ي  جزضُفثاهٍى

ش ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG95475804639دمحمغٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG100737804640غبض الفخاحالىزومي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG99527804641ضىبػيردمحم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG80434804642هىاٌالبؿضاصي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG21286804643زضًجتهمي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG109720804644الحطيناضباعي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيAB71595804645مصطفىرغُضي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH12156804646خطًالػىاص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG100181804647ضفُانالجيري  جزضُفثاهٍى

ش ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG101029804648ًمُىتهبًز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg17856804649غمزواملزض ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG36764804650خىرٍتللباكبي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG76621804651ضػاصلىخىث  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG85081804652أمُىتلػلز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG81586804653ضميربدباح  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg104274804654دمحمفؤاص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG14688804655فاطمتضادي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG60657804656الطاهزمػمزي  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF748462804657ضميرخاجي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG117992804658هىرةجابز  جزضُفثاهٍى

ص ي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF432615804659الحطينالبٌر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG29100804660غزبُتملػلم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG12012804661دمحمكػاع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG4074804662غبضهللابهير  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيf610948804663غبض اللاصرالضاوصي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG88951804664لخمِس يلػفى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG108691804665أخمضمشغاج  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102418804666دمحمماخى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG88005804667الشهزةصوخى  جزضُفثاهٍى

اوي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيf407656804668رابذٍس  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG103365804669غبض الىاصزٌػلىبي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG26509804670خمُضالىاجي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ328637804671ضميرةالطُباث  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG80225804672بيايخُخي  جزضُفثاهٍى

شة ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCD393578804673هىاٌبىبٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG59910804674طارقهزومي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG96966804675اضباعيغبض الزخُم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ258440804676خاصةزمزوع  جزضُفثاهٍى

مالبىفزحي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG76144804677غبض الىٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg66460804678مُلىصكصُىر  جزضُفثاهٍى

ً ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيfh15396804679جىرٍتخمٍى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيfh21907804680مجُضةلحالفي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG10542804681رخىؾشواوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg69683804682ضػُضضزاج  جزضُفثاهٍى

مؾشواوي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG10089804683مٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFD7414804684غهزةبىغمامت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFA7895804685فاطمتبلػِؼ  جزضُفثاهٍى

شبىكُىع ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG281936804686غٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG4048804687س ي دمحمالىلُض  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG46226804688غصامصضًم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF293033804689هشيهتسروقي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCN743804690ضػُضةاملىضاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG88226804691خُاةالػػىري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH39414804692جمُلتبىغِػاث  جزضُفثاهٍى

ار ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG6887804693املُلىصالٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG5066804694ضػُضبهير  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102361804695مصطفىالدطىلي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG33611804696البػيربىدلُمت  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF448699804697سهيرةالزوبي  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFA145856804698دمحمبىمػشة  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيfk5725804699بضٌػتبىخلحاٌ  جزضُفثاهٍى

س ي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH12605804700غزبُتاصَر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG111297804701ضىاءسهُضي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102071804702زلىقضىان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF563032804703ملُىتملزاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيAE114182804704ضهيرالػلمي  جزضُفثاهٍى

ظبىمضان ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg19910804705اصَر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF565637804706فا جدتالجض  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF563958804707فىسٍتالحمذاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG111871804708ضمُتسهُضي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ192204804709خمُضأغالم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB250546804710جماٌالُػيىبي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG107404804711دمحمجماٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG110386804712هػامبىخىع  جزضُفثاهٍى

ً ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFC41038804713دمحمالىٍى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG105652804714وفاءغامز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ438330804715ًدُاالػمزاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG19736804716بىجمػتالدػُىحي  جزضُفثاهٍى

ش مغٍش ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg100717804717غبضالىٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG123135804718فاطمت الشهزاءالػمزاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg89110804719املهضيومزبذ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB240529804720دمحمغِطاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG31546804721دمحمالحطني  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG55106804722غبض املطلبالهػمي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG7027804723دمحمالػالي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG99747804724فاطمت الشهزاءاملزسوقي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG119846804725بىجمػتالنهيري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG7218804726رغُضبىمضان  جزضُفثاهٍى

اوي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG6729804727جماٌمٍش  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF756382804728مصطفىمدزر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG9164804729دمحمبلالي الػِطىي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG7538804730الجُالليخػالفي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH40351804731غبض الحمابزاهُمي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB61575804732هاصًتبىزي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG10125804733لطُفتحجىب  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ456729804734زالضخمضاع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG100378804735سهىرإًيس ي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB224930804736خافُظكاضمي  جزضُفثاهٍى

اع ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG102646804737رغُضأٍس  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCD452540804738زالضالخلفاوي  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF632166804739ضارةبىخمضي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF636574804740بػزيباضُم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG19346804741املخخارخمىجني  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF443752804742خىُمغبض الىبي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ454373804743ًاضينالزغُضي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG25723804744وػُمتهصيري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFB95036804745طارقاهيري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG75206804746جىاصالػُىين  جزضُفثاهٍى

يل ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ387537804747دمحمفٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFA108525804748خطىاءالػُتر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG72646804749اضمهانالضرمىن  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG4729804750دمحمخمُضاع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيz178923804751خمُضزخا  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG18297804752كضورالفدػىع  جزضُفثاهٍى

يي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF341475804753مُمىنبٍز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCB275351804754ضمُتزلض  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG97892804755هىرالضًًصخى  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG11895804756خافُظخمُمُض  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFD8405804757جىرٍتالفزح  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيz521419804758خفُضتمطػىصي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG123172804759ضىُىتخىىز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg81511804760املصطفىازطاب  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG81481804761دمحمبالُل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg87584804762غليلحمُضي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG27089804763اخمضاضباعي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG26397804764خطًهَزؼ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG22475804765خبِبتبَزؼ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ338894804766دمحمأسرواٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg34635804767هىرالضًًًىهىص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ371096804768فؤاصبً الصؿير  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG25414804769الشهزةجلطي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ450713804770رغُضةبطاح  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG17181804771الذهبيٌػلىبي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG75341804772دمحمخىىز  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيCN10546804773غبض الؿاوياملحجىبي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG13443804774غائػتاللطاص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFJ17447804775غبض اللاصرسهزاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيx161778804776هاصًتاضىاوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG114812804777ادمحمهزمىع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFH47930804778غضهانصالخي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيF443242804779وفاءسروقي  جزضُفثاهٍى
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ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ483822804780خطىاءاملطاري  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG99363804781غبضالؿاويالػلزباوي  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG33022804782دمحمضىان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg102437804783غبض اللاصرالػاصٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg120032804784غبض اللاصرضىان  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg96605804785لخضزالػاصٌ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ468790804786خُاحيضهام  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيec19263804787خطًبىمشوؽ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيD831114804788غشالػزببىغبىص  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيfh36571804789االػابضخامضي  جزضُفثاهٍى

شجابزي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيzg66782804790الػٍش  جزضُفثاهٍى

س ي ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG121511804791رضاالاصَر  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZg89403804792جىاصلىدل  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيFB59832804793دمحممُدُذ  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZg102667804794فضوياملػلم  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZG26468804795املُلىصخصحاع  جزضُفثاهٍى

ت الحطً الضازل الخاهُلُتمشصوجالابخضائيZ388301804796الجُالليهجهىج  جزضُفثاهٍى
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 بطاقة رقم

الوطنية التعريف
البلدةاالمتحان مركزالتخصصالسلكاالمتحان رقم

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘امزدوجاُرؼُِْ االترذائFC5433215331ٍاوسهزاٌأَإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9222915332ٍازظ٘حٓسٔذ ٓهذٌ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFD1187415333ٍػؼىرٌٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5207615334ٍخِىكٍُث٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5342015335ٍدرؿاٍػثذ اُـاٍٗ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB1821415336ٍاداتهٍزُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF43600615337ٍاُؼأٍُٓزوإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8346715338ٍسرهىٕٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7167315339ٍاُصـُزٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1789415340ٍتىخخزوغػثذ اُؼشَش

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1172915341ٍاُؼىٍَٗسً

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9311715342ٍأُخرارٌاُسظُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF44917315343ٍكزػىٕطُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائf75154315344ٍتٖ آزَذاصلُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8511615345ٍُشرمكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF74587215346ٍغثُثٍرزٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3132815347ٍخُذوصزظ٘اء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4716415348ٍهالٍه٘اء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF47100815349ٍػٔارٌوكاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9008715350ٍُلُؾًُُِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائf46860915351ٍػش اُؼزبزُٔزٌ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4049915352ٍارطاٍٗٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10263515353ٍتىػ٘ىٗىٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3951115354ٍكسؼىعكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائAB62285015355ٍتىتٌزٌاتزاهُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF47167415356ٍَىطلٍدوُٗا

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائf73368015357ٍػذٍُرػُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7589015358ٍاُظٍِٔاػرذاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7465915359ٍتِواطٍٔٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10356915360ٍهادجػثذاُززُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8370315361ٍذ٘سُزخَىٗض

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5740715362ٍخرُزٌتِؼُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3126815363ٍؿزافٌُِٓح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7370015364ٍاُؼثاٍٗكزذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4034815365ٍتوذَذٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3208815366ٍغُثٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1506415367ٍرهزاهحُٓ٘ز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5008915368ٍتىهزَىذخذَدح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFb7111515369ٍأُخرارٌػثذاُوادر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9290815370ٍسًاؽطلُإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFL7800015371ٍتىهزاويه٘ذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF52468315372ٍاُظهٍِٗىاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH5565115373ٍٓهزورخُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8302715374ٍاُسدىخٍاطُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFh5593515375ٍسرومأطٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائCB26769515376ٍأُزاتطٍخىُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7818015377ٍاُهاػٍٔاطٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4253215378ٍطٔاػٍُِػٔزو

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF43500115379ٍتسادٌتىخٔؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4445215380ٍػزَطحهذي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF43567215381ٍاُطزافكؤاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFb2593115382ٍاُسُاٍٗٓصطلً

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10628615383ٍاُزٍِٓكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4253515384ٍٗاخٍإًزاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائJC37192915385ٍتىدزُْرػُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF35489115386ٍٓداهذهؼاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7615915387ٍػالٌٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFK124715388ٍتىػشجٓصطلً

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائR32943915389ٍخاتزٌطُِْ
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائZ38000715390ٍتؼُزًٌىثز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7299915391ٍصذومٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8575515392ٍتىًطُةػهزساد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF73198715393ٍاُـشواٍٗٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF55756015394ٍاسرورٌز٘إ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9412415395ٍاُطُثٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF74690915396ٍاُطزافطُٔزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3229415397ٍخاُذٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7735815398ٍكزاجكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2337615399ٍذالذٍػثذ أُاُي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائZ46838115400ٍأهِؼٍطهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfc5060015401ٍػثذجخُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7835715402ٍهِؼٍازٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5007015403ٍهاطٍٔكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4082415404ٍظاُغًزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3210515405ٍٓسذوبزُاج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8706115406ٍخرازظ٘اء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8505115407ٍاُسظ٘اوٌزُاج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3280515408ٍاَ٘اوزثُة هللا

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9200815409ٍٓازٍه٘ذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائZ37734515410ٍاُهىسٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8585515411ٍهزَؼَإًزاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF41773315412ٍُشػزػلاف

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2909715413ٍسرواٍُرػُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9028915414ٍاُثشوٌكىسَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF42773415415ٍتِواظٍكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4847615416ٍاُطاُثٍػشَش

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF38378515417ٍأُزٍَ٘طُٔزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3148615418ٍاُصثارٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائf73321115419ٍاتزَزعطُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائf47168015420ٍرزىهدز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4870415421ٍوودخُضٗاصز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF46631015422ٍػالوٌاُهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF53773915423ٍآٓ٘حتىػُادٌ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4504115424ٍكُالٍُأَإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF72008015425ٍتىٗىاظزطُٔز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3389715426ٍت٘ؼائؼحهؼاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF72104815427ٍٓؼزاضإدرَض

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfc5052415428ٍتِواطٍٔتِواطْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH2013515429ٍت٘طىَِحٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4473115430ٍهذورٌه٘اء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائCD30160115431ٍاُظِىاٍٗٗدىي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4874215432ٍطٔاػٍُِزظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائf42324815433ٍاُذرَىعػهزساد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFE1691715434ٍأُـزاوًٌُُِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF43573915435ٍاُشٓازٍٓزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائZ41691115436ٍُشرمط٘اء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائCD40081615437ٍاُـزاتٍؿشالٕ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFb5418015438ٍات٘ىظٖكؤاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF44217515439ٍراكؼٍهاخز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9256415440ٍػشوسوغػثذاُؼاٍُ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF72415015441ٍدزٔاٍٗهؼاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF41830915442ٍكشاسٌاُهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF53497115443ٍتُعاوٌٓظُ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائC78584015444ٍاُـزاَةاطٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8767015445ٍآظـزوطلُإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1732015446ٍٓداغٍأُُِىد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائf36361515447ٍػذٍُخذَدح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF38441415448ٍزٔذاوٌٗىرج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2943515449ٍساَذٌػثذاٌُزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5192615450ٍػثذوصسهُزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10298915451ٍت٘هارٌطؼُذ
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFD1842815452ٍػثاطٍػثذ أُاُي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF52773915453ٍتىدػُغصاُسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8830915454ٍاُطاُةخىاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF74466215455ٍذاَراٌٗىاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF40741915456ٍتذراوٌسَ٘ة

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7723815457ٍتُاضأَىب

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائL49991715458ٍػثذ اُزسامػعْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfc3020815459ٍُٗاعكاَشج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9203915460ٍاُظزَرٍٗدُة

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9678915461ٍػٔزاوٌسهىر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3297715462ٍاالػٌزخُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3046015463ٍػٌزٌػثذ اُـاٍٗ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF50835115464ٍتِؼُاػٍتذَؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7376315465ٍاطُِٔاٍٗزىرَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF45794215466ٍٗدارٌآُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9271715467ٍػشوسوغَىطق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF44361215468ًٍزوجتاطْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF44959515469ٍتىسٓىرًُُِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH5579115470ٍػثٔاٍَٗىٗض

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائu12684715471ٍتزًٍُطُلح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9227715472ٍٓالزٍوكاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائZ48138415473ًٍٔارٗظزَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائf47029515474ٍزآذٌز٘إ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfh1972115475ٍاُظأٍُٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8780315476ٍززاعدُٗا

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5362115477ٍٓذوركاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF42537915478ٍاُؼِىٌطُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH5438915479ٍتِساخُُٖٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائz29229015480ٌٍُسَػٍِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7386915481ٍٓزسوهٍٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7087715482ٍأخ٘داٍأَىب

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائG90167815483ٍتؼاراترظاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH1930515484ٍاُىاٍُوكاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF47124015485ٍتٌارخالٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائS37562315486ٍآوزإٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائJA15023415487ٍهاطًاًزاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF46741415488ٍاُِثاسٌػصاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF75623815489ٍُٓٔىٍٗٗثَُ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6605315490ٍأًزّزصساؽ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7395515491ٍػُادٌز٘إ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFA13899815492ٍٓسٔذطزار

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH2487115493ٍغُثٍرػُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائZ42776315494ٍتىًاتىصٗصُزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF44901315495ٍتزػىستؼزي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb6551815496ٍتُطاركاذسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4205815497ٍػثذوصرػُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfc1749715498ٍتىػُٔغٗاصُز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF54458115499ٍازُٔذٌزُٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائf45092315500ٍاُهاٍٗخُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7294915501ٍتٖ اُصـُزجزُاج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1425815502ٍتىغىََرٓعإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH2685815503ٍراتسٍأُُِىد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF44420115504ٍوزٔذٌػُٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7949615505ٍاُهثزٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF62856715506ٍُخُِلٍٓزاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF44432015507ٍصثازٍطهُِح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8969515508ٍوػٍِٗىرج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10076815509ٍصذومزٔشج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4806515510ٍاُؼىٍُٗٓٔىٕ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF72486015511ٍتىؿاُثٍػثذ اُسلُع

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8255215512ٍهادرٌػثذ اُسن

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9015015513ٍاُُسُاوٌرػُذ
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7949915514ٍطثُغػثذاُوادر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5286815515ٍاُسِضُٓ٘ز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5071215516ٍتىػطاغزادج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1501515517ٍاطٔاػٍُِطؼُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3521815518ٍذاتىُطلٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF41962615519ٍاُىأٍُُُاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF42559115520ٍتىزىصٍصارج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1751415521ٍزاخٍػثذ اُززٔإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5204615522ٍاُ٘ؼاصٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائS49866015523ٍدزٔاٍٗطٌُ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb5834015524ٍسرواٍُتِواطْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF43335415525ٍأُظارٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF43815715526ٍاُؼزاتٍخىاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائCN649615527ٍسروهٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائZ39961415528ٍاُخؼٍ٘كاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائUC3514615529ٍاالدرَظٍ اُؼٔزاوٌاتا طُذٌ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1645615530ٍٓىادٍَِٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3580215531ٍاالرًىٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC2953015532ٍتىغىََكزَذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF75078815533ٍت٘ؼاُْهُثح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5056515534ٍَؼالطُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5064115535ٍػسُٔػػشَشج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF54380315536ٍخاتزآُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3384315537ٍسٗىذٍزثُثح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFD1613915538ٍت٘طاهزاطٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8650615539ٍاُظزؿٍُ٘رخاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8028015540ٍاٌُُسََىٗض

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3764515541ٍكٌزوعكزَذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4603415542ٍٓسٔذارؿاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5590515543ٍاُشاوٌخاُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9542815544ٍت٘ذزٔإاُصذَن

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8658715545ًٍىرَذجطٌُ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF52896215546ٍزٔذٌخالٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6182315547ٍاُصثاؿٍهؼاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8198715548ٍت٘ص٘اعٗىرج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7370415549ٍتىًطُةاُهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3600415550ٍاُؼُظاؤٌَُ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfd2028715551ٍُثؼُىٌطؼُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3813415552ٍسوَٖػثذ اُلراذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF57209415553ٍتواٍُوخذإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9428015554ٍػٔارجػشَش

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1479115555ٍزظٍ٘طؼُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9457315556ًٍىغاتٍِطهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB1832415557ٍدردوردزٔإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb1896415558ٍاُثزًٍُ٘ػثذ اُـاٍٗ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1508215559ٍػاٗذٌطُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5230415560ٍتزػُغٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7371215561ٍاُصذَنًزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb6948115562ٍاٗىٍَ٘طهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF53873115563ٍهاػْٓزوج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائf53336515564ٍٗواسز٘إ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائZ45864215565ٍاإلدرَظٍ اُززاٍُطارج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9272715566ٍاُىاكٍؿشالٕ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH5193915567ٍػذادٌطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8958815568ٍت٘ؼثٔإػثذ أُ٘ؼْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائZT6676815569ٍادػٌَُػثذ اُسٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF37809015570ٍتِواطٍٔزىرَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3654915571ٍزٔشاؤٌَُ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH5265615572ٍاسدادٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3280815573ٍهاطٍٔٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائf43197215574ٍخاتزٌطلُإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF73428515575ٍت٘ظؼُذٗصُزج

4 /20

الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر -

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب -



2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

تاوريرت: اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB4549215576ٍاُُـٔىرٌأطٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائCD16469015577ٍاُؼآزٌكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF41867415578ٍػثذ اُؼاٍُهاخز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9209215579ٍُؼهةطلُإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF44413315580ٍٓسظَٖىطق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائf44450515581ٍتِٔخرارطلُإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfc4072315582ٍٓآىًٍُُِٗ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF42615515583ٍواُطاُةكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7325715584ٍتىزآذرػُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10381915585ٍتزودٌصثاذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8595615586ٍؿِىغادرَض

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC2888615587ٍاُعؼُقاُثؼُز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFD2086815588ٍاطٔاػٍُِػثذهللا

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF74662915589ٍاُ٘ىاًٍُُُِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8496615590ٍسػشوعكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfh5304915591ٍتِهىارٌآاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfh4926515592ًٍرىٍَاُشهزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF42828115593ٍخاكٖخذَدح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF44456915594ٍٓوزإكاَشج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF54032015595ٍتظثا صوداد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4222215596ٍزٌٔاوٌزىرَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH5570015597ٍتؼُزٕرهُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5406415598ٍدوسزُاج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7504615599ٍػاكؼًٍزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4714915600ٍتىٗاخٍأزٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7322715601ٍتِؼظزٌٌُِٓح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF43971015602ٍسرَىََزظ٘اء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7378915603ٍهىتٍرتُؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF43377515604ٍتىدخٍُِٗصُزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8254115605ٍأُؼِْطًِٔ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4767215606ٍازظاٍََ٘اطُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF61332215607ًٍظاٍطؼُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7883715608ًٍزوجطُٔزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB1211515609ٍاُؼظزٌهذور

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH5579015610ٍػثٔاٍٗػثذ اُززُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3623615611ٍذُلاوٌػشَش

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3254515612ٍٓؼُؼٍطؼُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4207615613ٍتزخٍِطهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2082015614ٍُٓسُدٓصطلً

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF54121615615ٍتاذاطُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8585715616ٍتُىضكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4417215617ًٍرىٌكاغ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF60172915618ٍت٘ظؼادجزُاج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائCN98915619ٍاُشرواٍُطسز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF62846015620ٍاُشٗآًٍسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8948615621ٍزطاباُسظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF40173415622ٌٍُُٔسٍػصاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5450915623ٍأوػارَحطسز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6529215624ٍأُهذٌأزٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائCB18187415625ٍززًاخكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائcb23877015626ٍاالدرَظٍهؼاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH1768515627ٌٍُِٓحٓهذٌ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3974215628ٍٓؼُذجًزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFG780615629ٍت٘ذازحسَ٘ة

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF52708215630ٍت٘ٔظؼىدطُِٔإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9408615631ٍاُهىارٌػُٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF38156315632ٍطؼُذآاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3557415633ٍتٖ ػالَُٔ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4248415634ٍطىٗآٌَُِٖح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC845115635ٍتىػٔآحٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF53812515636ٍتىخٔؼاوٌهاخز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfh1412015637ٍاُؼُاػٍزلُع
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10136615638ٍزىرٌوكاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائCB28904315639ٍتِثاصؿشالٕ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9693015640ٍت٘دالٍُٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF73507615641ٍاُُىطلٍَىطق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC2928915642ٍرًاٍٗخُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF52822515643ٍٓآىٍٗسُُخح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3736415644ٍتىُـاُؾاُصاكُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF40531915645ٍاُظسٔىدٌكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB1147215646ٍتذَذٌٓـُ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9131715647ٍسرواٍُٗصزاُذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3949015648ٍزاخٍػثذ اُىهاب

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7724415649ٍتزَغكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائfc4824215650ٍػُ٘ىصَؤطق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5209515651ٍكٌزوعخىُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF57075515652ٍػشاّأطٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7930815653ٍؿزاصٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF37659415654ٍاُثصزاوٌهذي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1925115655ٍذـُ٘ٔدكاغ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5226215656ٍاُظثاررػُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC462115657ٍاسهزاٌرٓعإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائF61782215658ٍطراَدزىرَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3209015659ٍػالٌػشَش

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح اتٖ طُ٘آشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4628515660ٍاُؼىٍٗكاذر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFA13605415661ٍصذوىرهُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFA14042715662ٍاتىاُؼُخاطٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6623615663ٍاخثُِىزُٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7732615664ٍرًٍِٓزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF74644315665ٍاخُِلٍزُاج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFJ1079415666ٍاطُِٔاٍٗسًُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfc5376315667ٍاُوزػىٍٗاترظاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF54016815668ٍاهزآىرخاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائc92398715669ٍاُـاسكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2433315670ًٍَُٔرظىإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7983015671ٍػثُذٌطُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3374915672ٍاَد ًىساخٔاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3706115673ٍػُظاوٌكاغٔح اُشهزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9693315674ٍاًزوعطُٔسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfh5497015675ٍتىخخزوغطؼُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائf53097815676ٍتزاسزىرَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9366015677ٍدزٔاٍَٗىٗض

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2553215678ٍزاُىًٌزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF42648315679ٍاُؼىاٌاُهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFH5593215680ٍػالٌأُٓ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائCN1201415681ٍٓسدىتٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7094315682ٍتِثاعط٘اء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9637715683ٍتىزىز٘إ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB4986415684ٍت٘ؼائؼحتُ٘ىٗض

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb6854515685ٍت٘هاػْادرَض

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9225915686ٍتِواطٍٔرػُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائV29969215687ٍأُزاتطٍٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF43544915688ٍأُُزوكاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF43371315689ٍطأٍُػٔاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3411715690ٍاُىاٍُطُٔزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8954715691ٍاُزآٍءآ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8346815692ٍاُ٘ىَصزً٘شج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfc3249515693ٍزُاجاُؼىٍٗ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFK497915694ٍالصٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3409215695ٍاُؼىٍٗزادج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb6124415696ٍتىهطُةاُسظُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb4967915697ٍاُصاُسٍٓارَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائU14222315698ٍُٔذرطٍز٘إ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB4949215699ٍُٓشابُٓ٘ز
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF74746815700ٍاُواطٍٔٓسظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8460815701ٍخاتزٌخهاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائZ46435815702ٍاُُىطلٍزادج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائCB20437315703ٍاُخِلاوٌػشَش

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1849815704ٍػاًزكا غٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7981415705ٍػالوٌطُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5222515706ٍاُرادٓىذٍكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb5877715707ٍٓآىٕازٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF53895415708ٍاُطزَضٓ٘ار

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4973315709ٍكـآٍُزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3416515710ٍٓ٘خىذحٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF42630015711ٍتىرزِحآُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF55982415712ٍخثاعاتزاهىْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFc3142115713ٍٓؼُؼٍكىسَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائf56427115714ٍأُُ٘ؼًٍُُِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5344415715ٍٓؼزاضٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4205715716ٍهاطٍٔٗصُزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfh4725215717ٍزآذٌػثذ اُززُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8293915718ٍػثُذٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4889615719ٍزظ٘اوٌآ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائf44556615720ٍاُززٍُٔكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF72543715721ٍػالوٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfc3948415722ٍذُىًُٓسٔىد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3952615723ٍٓؼزاضتذَؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8433915724ٍػُادٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5924515725ٍأُسةزىرَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfc3516915726ٍػٔذاٗاخاُثاذىٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3869915727ٍٓؤدَٖكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF72598415728ٍٓشوارٌػائؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8876215729ٍاٌُُسَػثذ اُؼاٍُ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8294215730ٍاػىَطزٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9030915731ٍٗىكَاُظؼذاٍٗ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF54468915732ٍاُثىػُخٍاَىب

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4949515733ًٍىغاتٍِٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFD567815734ٍغِسحٓىُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10301815735ٍاُزٍُِٓطُلح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfh4256715736ٍٓآىٍٗطهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC787215737ٍتىػاوعُخعز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF72022915738ٍاُوثٍُِازٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9116515739ٍات٘ىػٍِٓسظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF44750415740ٍخؼلزاُسثى

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائGN17393915741ٍززغإرخاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF46924315742ٍاخٍُِِٓزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF56909915743ٍػهُذصلُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7243315744ٍؿثىرٗىاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF41322215745ٍتٌِىعخُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF56851515746ٍكدٍغارم

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3247215747ٍخرآزاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFH1165315748ٍزٔىعطُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF28151415749ٍت٘ؼثاصرػُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4133015750ٍاُؼىٍٗٗاخْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4502715751ٍتىً٘اٗحطهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF37794915752ٍاُظثاػٍكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائf43805415753ٍرزىطارج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1419015754ٍساَذاُؼزتٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFb7422515755ٍكزدٌرػُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF43141515756ٍػاتذاُظؼذَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائlFH5581615757ٍذاػزاتدُثً٘

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfh2472515758ٍاُطُثٍزىرَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC426015759ٍُٔشرػحطؼُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF54083215760ٍدتاخٍأَإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC185915761ٍزثُةازٔذ
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9317815762ٍاُطزَىٌَاطُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8949015763ٍاُظآسٍكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4271115764ٍغهزَُُٖطُلح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8921315765ٍتُِٔاٍَُٗٔ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5762915766ٍزٔىٍٓػشاُذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2160215767ٍرَظٍكطُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9577115768ٍهىتٍٓسٔذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائf73708615769ٍصثارخُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF52964315770ٍووػٖطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF60781515771ٍصاُسحزُٔذَغ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائR30059215772ٍُـٔارٌوكاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5457715773ٍطلُىٕػُٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF52373415774ٍُٓٔىٍٗػثذاُـاٍٗ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6796015775ٍاُشاوٌخىاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5196315776ٍساَذػهزساد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfh4125215777ٍتِهىارٌكطُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3323415778ٍاُؼُظاوٌكرُسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائV30082815779ٍاٌُىثزٌػصاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10620215780ٍصِسٍػثذاُصٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF46867815781ٍتىهالٍُطهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4789715782ٍارًُيرػُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF50650815783ٍدٗذإكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3369415784ٍطِطاٍٗٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8306015785ٍتىخِىدًزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfc2400515786ٍصـُزرػُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF53049015787ٍػثٔاٍٗٗدىي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC987215788ٍدَٖخُِذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF53049115789ٍػثٔاٍٗط٘اء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2172215790ٍذُ٘٘حتؼُزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائZG11078015791ٍتٖ زا دََٖظُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5237215792ٍخؼطىغصثزَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC2396915793ٍاُطاهزٌػائؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8591915794ٍاُزصاكٍػثذ اٌُزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10153115795ٍاػىَؼٍكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF70637215796ٍتِؼُاػٍطُٔزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF41791015797ٍاُصىكٍؿشالٕ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFb7740715798ٌٍُزَلًٍىثز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF53894515799ٍُؼخْكؤاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8612915800ٍاتزاهُْاُُاهىخ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC581215801ٍتِواطٍٔٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1374115802ٍغىَََىٗض

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8966915803ٍخثارٗىرج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6929915804ٍززإخىاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4238315805ٍتىػزوروطُِْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8886015806ٍاُشاهزٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5058215807ٍٓؼزاضت٘ؼٍِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFD2293215808ٍت٘رىُٓحإَٔإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF53502315809ٍٓ٘صزٌكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5387315810ٍاُلىػَُٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائf52846815811ٍدركىكٍصثاذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFL6006815812ٍت٘راجخعزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF43862415813ٍتٌ٘سِحصثاذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF42036715814ٍاُلارطٍػٔاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF43649715815ٍٓسظٖػثذ اُسُٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfh3567615816ٍتىَؼىٌُِٓح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7715715817ٍهٔىػرًٍزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb3236015818ٍاتالٍازٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10248115819ٍػثٔاٍٗهذَذَز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9558915820ٍتىخؼادجتىػزي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7600615821ٍتىَىطق02/05/2012ز٘إ 

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7887915822ٍوآٍُِسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF44388515823ٍٓشٍَ٘زثُثح
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb10254515824ٍػاػىرػثذاُسن

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfh4571515825ٍذثاذُدطُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFb7790315826ٍطساوٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF43036815827ٍاُه٘ذجًىثز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF23960515828ٍهزورٌُِٓىدج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائAB34740215829ٍزدًٍ٘شج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1015515830ٍزأًٍاُهىارٌ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1103615831ٍاُظؼذٌػثذ اُؼشَش

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC468815832ٍتِسزٓحاطٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7879215833ٍٗدٍتِواطْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFA6652315834ٍ(ه٘ىكح)تٖ أُخراركطُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4511915835ٍٓؼزاضاُثؼُز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5740015836ٍتـاخكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF29329415837ٍاُهىارٌرزٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfc630915838ٍزاخٍػثذ اُوادر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFH5348715839ٍاُؼُظاوٌتؼزي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائC43381515840ٍتُِطٍطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3012315841ٍػشَشٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5736415842ًٍُزٌتؼزي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9447415843ٍتىرًثحخُِِح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4988615844ٍتىػزورطهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8602415845ٍسرًىذدالٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6673515846ٍاُصادهٍرػُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFh4918815847ٍػثذاإلُهأٓظٌىر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9875415848ٍاُـُِطكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfh5606915849ٍتىػاوعاُخآظح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF71097215850ٍٓظؼىدٌكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF57128615851ٍاُطىرعهاخز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9573815852ٍت٘ٔشَإػثذ اُوادر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9278715853ٍٗٔاطٍُٓٔىٕ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4247515854ٍطٌاًٍ٘ذىرَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7004215855ٍاُؼٌزٌكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFA17144115856ٍت٘راهاٗادَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFA16085415857ٍاُسزَؼٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFG641515858ٍكُالٍُٗىر اُذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2257415859ٍاُصادهٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5284615860ٍٓزسوهٍآاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5078715861ٍتـاخٗثُِح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB4976015862ٍاورؿاٍٗزذهىّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF30330815863ٍت٘سذوػثذ اُسن

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1883515864ٍؿزوصاُصاكُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB4384415865ٍػثُذٌػثذ اُـاٍٗ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF33064815866ٍخِىٍُزٌُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1638415867ٍػٔزاوٌػثذ اُززُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF30502115868ٍتىسَاٍٗٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfd1846815869ٌٍُٗشجتىػزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF46850515870ٍاخثارجكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4638015871ٍَؼالٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8563315872ٍاذالؿٍػٔار

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5016515873ٍذـاُٗٔددُُِح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFh3689615874ٍٓؼُشٌٓزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4984315875ٍٗىرطارج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4774315876ًٍؼىاػٍٓزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF42076915877ٍتٖ اُـاٍُصىُٗا

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5033215878ٍاكوُزطاٗح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10097315879ٍزٔىعرتُؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF72381715880ٍاُذوٍٓزُاج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFG1119515881ٍػشوسٗدىي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائV32432915882ٍاُطاُةٓزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائPA15301315883ٍاُذهثٍُسظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF70651215884ٍُؼذودٌكطُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7723015885ٍخٍُُػشَشج
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF45753415886ٍخِىكٍخُِذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائz17896015887ٍٓزػُذٓصطلً

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائZ45659515888ٍطراوخطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائGM15520315889ٍاَُُز٘إ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFH5337415890ٍزٔذاوٌإُهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائCB9184815891ٍاُؼثذالوٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFc1724915892ٍزٔشاؤًٌاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB1024315893ٍت٘خرىكرُسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائZG1953515894ٍهصُىرٌُِٓحج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائD98789815895ٍاُىٗظاكٍأَإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9070915896ٍاُلالٍُٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3590515897ٍاُسٔىػٍسَ٘ة

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFA11863515898ٍراتسٍخىدَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFH5585515899ٍٓؼشوسٌكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8368715900ٍتُاضٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFA5806615901ٍػهثارػرُوح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4853015902ٍاُؼىٍٗأُخرار

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9180515903ٍاُسىػٍطُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFL6107915904ٍسُٔاغطُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFb584615905ٍاُشاوٌطؼذَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF71282715906ٍذِهُٔدً٘شج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائf52121615907ٍارتاذَىطق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائZG8240615908ٍاُؼادٍُرخاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF73570615909ٍأُخرارٌاطٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائf74918415910ٍأُازٍغارم

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10171415911ٍت٘ؼُ٘غٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8577215912ٍزظاٍَٗاطُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5515115913ٍػالوٌطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3440415914ٍخاغٍػٔز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1815415915ٍتىخطاغاُصذَن

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3396115916ٍاالخعزٌاُشهزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF54286615917ٍطؼادٌأَإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC848515918ٍاُصىكٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائf73433515919ٍاػىاػزَحاًزاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfh3506515920ٍٓخرارٌرػُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC419615921ٍسرَىذازٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1895715922ٍتىؿُذجػثذ اُـلىر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfc1164315923ٍخزخغصثاذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائAB34512615924ٍأوخِىٍٗىراُذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5495615925ٍهِؼٍخاُُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF57234415926ٍػُادُطُلح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFH2488415927ٍتىػُادػثذ اُوادر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5574615928ٍادخُظٍوكاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2713215929ٍاُسظٍ٘كاذسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائV30326015930ٍٓىخذوه٘ذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8698715931ٍخهإهذورٌ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5368915932ٍػٔزػثذ اُززُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3348315933ٍٓدطُغطهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائDA7267715934ٍػزذىفزلصاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF43035915935ٍؿٔزَغكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB1485915936ٍٓىادٍَُِسظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7214015937ٍتٖ ػاػىرٗشهح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF56197415938ٍأخٔىُحرٓعإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb6074615939ٍاًزاػرػىهٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF55829215940ٍُٔسِسََاطُٔ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb4278415941ٍػثابتؼزي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1325915942ٍتِواطٍَٔىطق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF61476815943ٍاخـُىٕطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8602515944ٍسرًىذرخاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5506015945ٍت٘ؼائؼحػثذاُسن

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8753115946ٍػشٌآاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائf42813915947ٍرًٍ٘كذوي
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF54005415948ٍأػثاىٓصؼة

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF44865615949ٍرظىإآَ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF56322515950ٍُهٍُ٘٘ٓزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7114815951ٍػسالٍَُٔ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7734815952ٍػسالٍٗصُزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2274215953ٍأُلرىزٍٓزاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3218015954ٍٓخرارٌزلُظح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4027015955ٍتِِ٘غكرُسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF73101615956ًٍاطحُطُلح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1621215957ٍاُؼىٍٗػائؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1802915958ٍرٓعاٍٗرتُؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF28683315959ٍزٔذاٍَٗىطق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1429415960ٍتزخٍِرتُؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfh3285815961ٍاُسٌىٍٓكىسَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF54269315962ٍاخثزاترظاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb4871115963ٍزٔذاوًٌزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1558615964ٍزاخٍُِٓىدج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3128615965ٍتاٍٗٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF42308015966ٍتِؼىػٍرَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF75628115967ٍٓشهاراطٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1257415968ٍاسٗطزإساهُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائz37469915969ٍاُلالمخَُِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1930015970ٍزىٌٍُُِٓح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC529615971ٍطاخٍكرُسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFj2034915972ٍٓذاذٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3927015973ٍرٓعاٍٗكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9809715974ٍازثُغكىسَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3648115975ٍاززاسّصاتزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8919815976ٍت٘سٔادكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائCB24885415977ٍهزهىتٍطؼُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2975215978ٍػٔزاُسظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF54685415979ٍسركاوٌاتزاهُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1627315980ٍزُِٔحتزػُغ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8959215981ٍاُىسؿاٍٗاًزاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFD1679015982ٍدٗثٍُِخذَدح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF73373315983ٍاُواػذػثذ اُىدود

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFA14995015984ٍاهزوعػثذ هللا

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائf61689715985ًٍسالوٌزلُظح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9878115986ًٍطافٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF54439815987ٍكاذسحاُهالٍُ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF29970315988ٍسُىكًٍزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9026515989ٍدادٌَىطق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF46900515990ٍؿاْٗػزف اُذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFH1492515991ٍووػثَٓثارًح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC550715992ٍاُ٘ىٍَ٘ٓسدىتح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4892715993ٍػِىرػُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5719015994ٍػسالٍخاُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfh3814715995ٍٓىٖٓه٘اء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائf53304015996ٍٗادٌوكاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6667915997ٍاتزًإٓدُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC705015998ٍرًاٍٗزظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF45995915999ًٍزَذآُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1721616000ٍتزخٍِكلُسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2202716001ًٍَُٔٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائZG10968616002ٍخزخىعاتزاهُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFa11258916003ٍتىغاهزٌزظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3681416004ٍت٘ذزىكزَذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF34591516005ٍاُطاهزٌػائؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5666816006ٍاُذآٍخذَدح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8186416007ٌٍٓزوّٗداج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF36589616008ٍٓ٘صزٌزلُظح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF42664116009ٍٓدُ٘ىٌٗظُْ
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7836716010ًٍؼُذجاطٔهإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF52466716011ٍؿزتٍزٔشج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF53787316012ٍخِىجرخاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7405216013ٍرٓوٍز٘إ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7474816014ٍاُهزدرزٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF56188416015ٍغاُثٍآاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF52372516016ٍُٓٔىٍٗٓزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF75541216017ٍصِسٍسًزَاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7703416018ٍكزدٌكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائIC7497516019ٍتىػاَةطؼُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9207416020ٍَىبً٘شج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC476016021ٍٓزاذػثذ اٌُزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfc3504416022ٍآسزفه٘ذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4820516023ٍُىاذٍطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3916416024ٍخراُحػرُوح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10081716025ٍاُثىػ٘اٍٗزاذْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائf36097916026ٍكوىطٍكاغ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF38258116027ٍاُطُثٍٓسٔىد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF38361116028ٍصاُسٍَسٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5470516029ٍاتزًإسًُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2487116030ٍػٔزاُظؼذَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4983916031ٍتىدورزٔشج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1328116032ٍاُؼىٍٗراتر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF34437316033ٍٓسٔذتىػُخٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائX14975316034ٍتىِٓسافكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4674316035ٍاُرىٍٓخُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFJ303516036ٍرزٔاٍٗٓاٌُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائF53401716037ٍتىرهثحطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائf74149816038ٍرهُةخاُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2932116039ٍسرواٍُخٔؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB819016040ٍػُادٌٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfc4602816041ٍتىُسُحَىطق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7770816042ٍاُشاوٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8588716043ٍطزتىختؼزي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح تذرٓشدوجاُرؼُِْ االترذائFa13713916044ٍاخُِِىط٘اء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8851916045ٍرتُغزٔشج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF74290616046ٍاخُِلٍٗشهح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6169816047ٍاُخُِوٍسًُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC825816048ٍاسالفُِٓىدج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF46955116049ٍػثذوطٍاًزاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5219716050ٍتسزٌاٗض

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF73238016051ٍتِواطٍٔزلُظح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7377916052ٍتِ٘ٔوذّاُؼزتٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC659416053ٍػثذ اُظالّاُسلُع

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfc964316054ٍأُزسوهٍٓصطلً

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFJ2162216055ٍوزٔذٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6079216056ٍراترػثذ اُسن

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF52828116057ٍزٔادٌتؼزي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF50838416058ٍتزتىػحػثذ هللا

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3524516059ٍٗىصُزتؼزي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9517316060ٍاُسىاغكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfh4967216061ٍاُصادهٍهؼاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC373216062ٍَوثغطؼُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF42941216063ٍزثُغسَ٘ة

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF43842616064ٍتىتىٗدُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9153916065ٍطهٍُِخعز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10426016066ٍُسزَؼٍٗادَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3585716067ٍاُثصاغطؼُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7622016068ٍاتى اُواطْزٔاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4500716069ٍتىػزاوغَىطق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5269216070ٍهِؼٍأَٓ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8742716071ٍػثاطٍصلاء
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF45653416072ٍاُؼزاتٍآُ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF72537416073ٍاُُىتٍكاذسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائZG8852316074ٍتزػإػثذ اُوادر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائS57820916075ٍواُؼىػٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb6496216076ٍطهٍِٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3456016077ٍػُادٌز٘إ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6618316078ٍػِىٌزُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF42017616079ٍاُذرَىعأُٖٓ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC2777416080ٍػشَشٌَُٔ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFD1732816081ٍت٘ظزَحخىاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1748216082ٍَؼٌىتٍأُُِىد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2449616083ٍاُصادهٍسَ٘ة

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfc4478216084ٍُٔوذّكىسَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6268816085ٍٓصطذٌزٌُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFg872216086ٍٓؼزوفُطُلح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8885816087ٍاُُؼٌىتٍزٌُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF42250716088ًٍُُُِٔشف

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6787116089ٍدزٔاٍٗٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائz48016116090ٍرزٔاٍٗخهاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFD1921716091ٍزُذجطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF30603616092ٍٓؼٍكاذسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7583016093ٍتٖ َسًَُاطُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8444516094ٍاُ٘ثاٍُ كاغٔحاُ٘ثاٍُ كاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf45762716095ٍاُظؼُذٌكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF32357416096ٍتِؼوزكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8796916097ٍُُٔ٘ؼٍكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFK527916098ٍاُؼُذٍُٓٔىٕ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5222416099ٍاُصاُسٍٓزوج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3044216100ٍػذٍُػثذ اُِطُق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC214116101ٍتادٌأُُاٍٗ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8948716102ٍتىظحأطٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4522416103ٍأُؼشوسٌاُشهزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB4899316104ٍاُؼظزًٌٔاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF55935316105ٍٓدذوتٍوكاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4897716106ٍصاُسٍػٔزو

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5915416107ٍٓخرارٌخُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائUC12243616108ٍكزَضزُاج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF41920616109ٍٓثزوىزُاج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFA2155216110ٍدركىفكاغ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF74728316111ٍتشٌهؼاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC559416112ٍػزَطحػثذ اُوادر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFK83616113ٍٓهذٌخعزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF62904016114ٍػعْٗدىي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائz54307316115ٍُخ٘ىطٍخُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFA15065316116ٍأُـارٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF50332316117ٍتاٍُُطُلح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائPA21787616118ٍطىطؼُذتزاهُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb5127516119ٍػٔزػثذ اُ٘ثٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3523216120ٍخراُحزلُظح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8573916121ٍخزتٍزاذْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF44326916122ٍٓهاٍَز٘إ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF56462216123ٍٓصثاذزُاج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF56203616124ًٍزَذكاغٔح اُشهزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf75524416125ٍػٌزٌٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF71180916126ٍاُثىسٌٍَكرُسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3633916127ٍهِؼٍكطُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF41763316128ٍتِساجط٘اء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7719516129ٍزٍُ٘طلُإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF43345316130ٍؿاْٗاَىب

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF46314716131ٍسرسورٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10077516132ٍتُاضصاُسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFD1929916133ٍت٘ظزَحاُطُة
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf53458516134ٍػثذ اُ٘ثٍوكاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3591516135ٍاسٓزٕخىاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf72804916136ٍاألٗصارٌػرُوح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7652816137ٍٓشَإرخاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8722616138ٍهِؼٍتهُدح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF43072016139ٍػزكاوٌكىسَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf70522416140ٍٓىٗحخىهز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFL3564816141ٍت٘ؼثُذُسظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9031816142ٍاُطُثٍػٍِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7702016143ٍكُالٍُوكاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6577416144ٍزُٔذٌُسثُة

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائGM10306216145ٍاصثُثرآُ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF38108616146ٍتىسَاٍٗرهُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9485716147ٍغاُثٍػثذ اُظالّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7739216148ٍاٌُُسَٗصُزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF32843316149ٍزظٖدرؿاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfj350616150ٍٓسٔذٌٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF56484716151ٍاُطاُثٍػائؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF37968916152ٍٓظؼىدٌخذَدح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8591516153ٍاُخٔظٍأطٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6848016154ٍسَاٍٗز٘إ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائZ13753216155ٍػهثىٍٗٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF62080116156ٍاُظـزوػٍ٘ٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7987916157ٍاُسُزعأٓاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7119016158ٍُؼهةًزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF38124616159ٍاُطاهزٌطهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF53350116160ٍزٔادٌسَ٘ة

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfc5038716161ٍاُصىكٍَىطق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6415316162ٍاركىدٌطلُإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF73282016163ٍٓؼزاضٗىاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF34489716164ٍاُؼؼُثٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9424216165ٍخطارهؼاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9289216166ٍهصارٌزظُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF70149416167ٍاُثىسٌٍَكىسَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5953416168ٍٓثزوىكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائS50672116169ٍاُـشاوٌكزَذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3690716170ٍاُذهثٍكاَشج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائCB26377216171ٍهزٓىعاترظاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5952016172ٍكسؼىعًزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfk553816173ٍخِىجػاهُزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6169916174ٍزىسٓاٍُرػُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF63191916175ٍرسومؿشالٕ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF43350116176ٍاُؼارفٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF54212916177ٍاُخُزإخالؽ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF46071216178ٍاُزسهٍز٘إ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3009916179ٍزٌٔاوٌخُِذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF32179216180ٍرزىزىرَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8615016181ٍتىػُادٌط٘اء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4693816182ٍاُؼاتذٌطلُإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9632016183ٍاُسعزٌأَإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF32519116184ٍطٌٔزخكاظٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF44112816185ٍأخٔىُحزظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfh3207416186ٍسوًارٌٓصطلً

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF55986716187ٍُٔؼاعٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1613416188ٍرًاٍٗاُؼاغ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF74597916189ٍاخُِلحٗداذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfd2109216190ٍزٔذاٍٗػٍِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2003216191ٍتذَذٌإدرَض

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfh4931016192ٍازٔذوٗداج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10207216193ٍتىػ٘ىٗىٗىاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8374616194ٍؿشاًَُىٗض

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF52202716195ٍػثٔاٍٗرظً
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7403916196ٍتُطارزادج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائMA11176716197ٍزالوٌطُٔزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF34775316198ٍٓذاٍٗٗشهح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF63736416199ٍاُؼزوطٍطارج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8802716200ٍػُادٌتُ٘ىٗض

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3624816201ٍتِثاعػثذ اُززُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4890016202ٍاسػٍُٔٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB245116203ٍادخُظٍػثذ اُسلُع

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3111016204ٍزٔذاوٌػثذ اُصٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF32250216205ٍتٖ ػىدٌزىرَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1677016206ٍتىغىََخُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFA3321116207ٍخشَثحٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائZ44822516208ٍٓزػإتىػزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF6945416209ٍسػشاعخٔاٍ اُذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF43222416210ٍدٗؼُغراُٗا

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF53796616211ٍآثارًٍوطُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF46650116212ٍازٔآىصلاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF54367316213ٍػثذ اُالوٌؿشالٕ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF17986616214ٍسَ٘اخاتزاهُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF54066616215ٍاُُشَذٌاترهاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF74518816216ٍَىطلٍزٔشج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4039016217ٍٓؼزاررتُغ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFb3047916218ٍآاٍكُِىغ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4958316219ٍاُؼالٍٓزظاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF47143416220ٍخزَٔغػثذاُززُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4444716221ٍتىغُثٍخذَدح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6576116222ٍتى زثحاُشهزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5367016223ٍكُالٍُأُسدىب

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH1811816224ٍاُؼاٍُرػُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6169616225ٍاُخُِوٍكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB889416226ٍاػثاتىأُآىٕ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfh1089616227ٍذِسىخرػُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4978216228ٍأُؼشوسٌخُزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf71858316229ًٍسالوٌٗصُزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8713916230ٍأَىتٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF44388316231ٍاُشوَرٍ٘كزَذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4404516232ٍخٔاٍأطٔاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائSH15841416233ٍاإلدرَظٍُسظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfc1066916234ٍٗاخًٍزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFb5107416235ٍاخ٘داٍوكاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH1619216236ٍزٔادااطٔاػَُ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7904616237ٍهىتٍٓارَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF35708516238ٍاُزاخٍخُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF54814416239ٍٓـارٌٗزخض

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1500116240ٍساَذزٔشج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb7699916241ٍاُؼداٍٗػصاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF53139516242ٍاٌُزودٌخُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4677616243ٍػالٌاترظاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC531116244ٍاُصىكٍكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2741416245ٍاُذآٍتؼزي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7183416246ٍآسٔذٌػثذ اُززٔإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF46625716247ٍاُظٔالٍُٓزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6590116248ٍػثذ اُظُٔغخاُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3279516249ٍٗىصُزطُٔزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF54314516250ًٍزَذأُهذٌ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10436116251ٍكسؼىعػٔز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1654916252ٍاُزاتسٍراتر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFA4111716253ٍتىٓذٍَ٘ٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3242916254ٍصاكٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC962116255ٍدوسطؼُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائZ48184416256ٍتىػُغًىثز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7145116257ٍاركىدٌخالٍ
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF61692216258ٍأُٖٓٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF28971816259ٍاطثاػٍػٍِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC2694916260ٍرهُةزلُظح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF42445416261ٍٗدُةإُُاص

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFJ1592416262ٍؿزٓاوٌكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFD2185616263ٍاتوُغٗىراُذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7317616264ٍاُذراسُسثُة

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF46513016265ٍاُؼٔزاٍٗآُ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF43510916266ٍخاتزٌرهُح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF54340016267ٍتىُسىاٍصالذ اُذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf43147416268ٍهِلاغًٍىثز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائLA5154016269ٍتٖ خذجكُزوس

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB654216270ٍتِ٘ؼثذٌُِٓح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائZ45994316271ٍاُهىارٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFc409716272ٍٓسدىتٍػثذاُوادر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF53523216273ٍرًثٍٓزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF44149816274ٍاُؼظىٌرػُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9779016275ٍتىسَذًٌٓ٘

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF74157316276ٍػىاٍرَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6410816277ٍتىػآاخػثٔإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF17160116278ٍسرواٍزثُثح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF52392316279ٍػثذاالوٌٓىُٗح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF43836116280ٍوراوٌٓزاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائP26602816281ٍصلزاوٌٗادَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH2281016282ٍاُىاٍُٗشهح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3251216283ٍتىخخزوغأزٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائZ43078016284ٍاُطُثٍػثذ اُززُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF56196216285ٍتىتؼزٓزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8585316286ٍت٘هارٌتىػزي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF53304916287ٍطزخٍآاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfc3700416288ٍتِواطٍُٔسثُة

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8852916289ٍٓسدىتٍاُهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFJ175516290ٍتوآٍسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf75569816291ٍٓوزإكاغٔح اُشهزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1344016292ٍَؼٌىتٍخٔؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF53556716293ٍسروهٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH1584616294ٍٓسٔذتِخُزٌ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf55903916295ٍزِلاوٌخذَدح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7631516296ٍاُلساؽاٗىار

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4978716297ٍهِؼٍطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF71206016298ٍزٔاؤٌَُ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2857116299ٍخثارٌطؼُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4098616300ٍػؼىرزٌُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1108116301ٍأسروآٍسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFG942316302ٍتٖ اُصذَنهؼاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf43456516303ٍتِسظٖػٍِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1551016304ٍرزىآُ٘ز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfc4957016305ٍػثذ اُِىٌُٓٔىٕ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائJA8684716306ٍاطٔاػَُادػٍِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7668016307ٍاوتذََاطٔاػَُ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8121516308ٍػثذاُظُٔغرظىإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4626816309ٍأُ٘صىرطارج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9268816310ٍوطزٍٗػثذ اُزسام

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfc3039816311ٍٗاخٍػثذاُخاُن

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFJ1309816312ٍؿزٓاوٌرزٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8995816313ٍاذالؿٍٗىاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7146216314ٍغِسحَآ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائxa10869516315ٍزثىتاخهاخز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF46944616316ٍأُظاوٌهدز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائLG2137616317ٍػاًزطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC553816318ٍٓؼزاضٓسدىب

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9568816319ٍهصارٌػٔزو
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF54997716320ًٍذورٌكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF51969916321ٍػالوٌٌُِٓح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFk560016322ٍذزتٍاتزاهُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF41983516323ٌٍٗاوٌخىهزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4559116324ٍخذوٓحًزوج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC421416325ٍٗؼُٔحُرُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf72764816326ٍُسظٍُ٘كاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF46635816327ٍتىًطُةًزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf75161516328ٍاَد ػؼاَةرػُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3071716329ٌٍٓاطزٌرٓعإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF53612216330ٍٓلرىذصاُر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFL2924716331ٍارٗحكاذسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF36573716332ٍاهزَؼٍخذَدح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF52701416333ٍٓهُزَشُٓٔىٕ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1713816334ٍاُؼىٍٗكرُسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10481016335ٍدٍَٓ٘اطز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائCB25004116336ٌٍُصُزرظىإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFL106616337ٍت٘زاترٌُِٓح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9054316338ٍُٔوذٍٓصثاذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9289016339ٍاُذزٔاٍٗكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF53314016340ٍُٔظِْؿشالٕ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8515216341ٍتاُزاخغٗثُِح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF44420516342ٍصذَوٍأَإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3483616343ٍٓشوارًزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10641416344ٍػشٌزُاج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائZ22520616345ٍاُزاظٍكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfh2267216346ٍهذورٌاُطاهز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائZ15433916347ٍتىػِخحازٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF42285316348ٍاُؼالّطٌُ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4839716349ٍطل٘اجٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF53974016350ٍتسزه٘اء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6040816351ٍػُظٍزظاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfh677916352ٍسرًىذاتزاهُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6077316353ٍدهىرٓىراد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFD2067016354ٍاَ٘اوزُٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5339216355ٍت٘ؼزتُحًُُِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4922116356ٍتىػاوعكىسَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1475016357ٍزُذاوٌرػُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF56248916358ٍؿُِعطلُإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7425816359ٍاٗظٍزُٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF28278616360ٍتُُ٘ٔ٘حٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF50976716361ٍتاٍُٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf71973516362ٍطأٍُكىسَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF23272016363ٍزىرعزظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7407716364ٍاهثُوةهؼاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائZ25390516365ٍاززػاوسهزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFD1758916366ٍطؼىدأَإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9175416367ٍت٘هارٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6699116368ٍهِؼٍَىطق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF72552116369ًٍ٘لىدٌٗداج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC741216370ٍٓؤدٕكرُسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9824516371ٍكاروماترظاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائZG323616372ٍؿُْ٘زلُطح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6259416373ٍتىصـُزجػشاُذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF45990716374ٍتىُـؼحتؼزي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF52683316375ٍغاُةخذَدح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF72652116376ٍاٌٗاًشجٗدىج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf19925716377ٍٓثارًٍطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFL7272616378ٍده٘ىٕزىرَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF33910116379ٍاُـٔارٌَسُا

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6950716380ٍاهزوغُٓ٘ح صثزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائZG7997116381ٍُؼزجخُِٔح
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ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb8978116382ٍخثاذآسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8527816383ٍطىَذٌػثذ اٌُزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB5286116384ٍاُؼطزَىٌرتُغ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFA2755516385ٍػٔاررتُؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4984716386ٍاُراَزٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2406816387ٍاُسٔذاوٌٗداج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائH30193816388ٍخشراخٍوكاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH1112116389ٍػالٌزُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF74727516390ٍاٌُسالوٌتؼزي

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9431816391ٍػٔارٌزُٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB4926616392ٍزٔىٍَٓىطق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائP28586916393ٍػوزاًٍٗزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF73309916394ٍهذجرزٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3493016395ٍتاُذٕٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4482216396ٍػُ٘ىصكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF28258816397ٍطاُٗحػثذ هللا

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4080516398ٍاُؼزاتٍكرُسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7246716399ٍاُهثزٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF28152816400ٍاطؼُذجتىُخصىٍٓ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6150016401ٍأُ٘صىرٌكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7984016402ٍتىخاذْه٘ذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6818916403ٍُٔهادٌٗثُه

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFb5411916404ٍٓشَإػثذ اُؼشَش

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3512216405ٍكسؼىعخاتز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH5464616406ٍاُظهٍِطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8866916407ٍاُـشاٍُٗثُِح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7456616408ٍادخُظٍػادٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF73095616409ٍخاتزٌزظ٘اء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4949216410ٍػثذ اٌُزَْطثٍُِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf38194616411ٍدرارٗادَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF33170616412ٍرزٔىٍُٗٓٔىٕ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF41602516413ٍصادمٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf75211416414ٍاُؼٔزاوٌاُسظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7701816415ٍاُ٘هُزٌطهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائc54751316416ٍٓ٘ؼْكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFK201916417ٍهالٍُػثذ ُىازذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf75617016418ٍاطٔاػٍُِٓسٔذ آُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF54443516419ٍطٌٍِطهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1902316420ٍتىخخزوغصُِسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfc4672116421ٍَوثرُٓ٘ز

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF50800416422ٍالٍُٓزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10247016423ٍاُسذادطٌُ٘ح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB760316424ٍػُظاوٌخٔؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9211716425ٍراظٍػثذ اُؼاٍُ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2449116426ٍٓاٌٍُٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF52844516427ٍأُزاتػػثذ أُدُذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائad13951616428ٍتىػُادطلُإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC95416429ٍتزًٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH3001316430ٍػٌىرٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6743916431ٍػٔزدالٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF72795216432ٍاٗهارٌرزُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8910816433ٍاُظزؿٍُ٘ػٔاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB1258016434ٍتىؿىكحتٖ ػٔزو

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF41913416435ٍٗىرسًزَاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2387816436ٍسرارزُِٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF63096116437ٍخِطٍكرر هللا

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf52826916438ٍسروهٍازٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9394416439ٍتِلُزّػثذ اُسلُع

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائDZ80387916440ٍهاطٍٔزظاّ اُذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf44261616441ٍاُززاوٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7980016442ٍػِىاُثرىٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF31717116443ٍت٘ثزاهُْرػُذج
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ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH5497716444ٍٓىؿُِاأزٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb10233816445ٍهاطٍٔٓسٔذ  أُٖٓ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf62996916446ٍأُؼُىفػثذ اُـاٍٗ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائC66770916447ٍادػٌَُٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf40837216448ٍػالٌاُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7881316449ٍػاغىطارج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF36361916450ٍأُسةخٔاٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH4396816451ٍتُاضٓصطلً

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf56983016452ٍساوَحكرُسح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF36146516453ٍٓسٔذ اُسظٖطِٔىٍٗ سرهىٍٗ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5132516454ٍػزػٍطلُإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC3948616455ٍرتُغكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC2398516456ٍُسداخٍصثاذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7383416457ٍصاُسٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائCD40285316458ٍتىؿشآٍسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5055916459ٍتىػاوعذاَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4700616460ٍزٔذإػشاُذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2251716461ًٍىٍٓٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb9961816462ٍػٌُزخذَدح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF29552716463ٍاُسظٖػاتذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFL8116916464ٍآَد اُطىََٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائT15973216465ٍأُسةٓصطلً

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3707416466ٍكُالٍُاُؼزَق

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC2783916467ٍرزىٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3231816468ٍاوهىادجسوُُخح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf38437716469ٍُٔهُاوٌآُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfc2401916470ٍاسهزآٌسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF63578816471ٍتىػشاوٌٓزَْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF72393216472ٍزُدىتٌٍُِٓح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfc3310716473ٍزٍُ٘٘طؼثذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9969716474ًٍطافػادَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF46972416475ٍسروهٍٓسظٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7868216476ٍرخافاُـزاص

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH5760316477ٍتُإاُهاّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH919916478ٍدردورٓصطلً

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF54300216479ٍتىغُةٓسٔذ أُٖٓ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB1015716480ٍُىًٍُِػثذاُوادر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5207716481ٍخزدٍَ٘ػائؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC942516482ٍاُؼشوسٌٗصُزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF72660216483ٍطأٍُٗؼُٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfj1335416484ٍاوٓهذٌطؼا د

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC4899716485ٍاسػٍُٔتىٓذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF35693216486ٍتىغاهزاُسظُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF37729016487ٍتزػىسكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFG290216488ٍت٘ؼٔارجًزَٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6033616489ٍاُؼُخٍػثذ اُظالّ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB6376316490ٍسرارٓدُذج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC1454416491ٍأُخىخٍطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF33883216492ٍُٓٔىٕ اُخُزطؼاد

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC5059216493ٍتزٗىطٍأَإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB10225516494ٍتىهطُةز٘إ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb5484116495ٍخراػثذ اُىازذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH2492816496ٍاُلشَوٍٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC992416497ٍتزًٍزىرَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF56541716498ٍاُسىاخٗىراُذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائZ15600616499ٍتزاترػشوس

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2470416500ٍاهىادجكاغٔح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf74636116501ٍتِؼرُنوكاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF31657916502ٍأُُزػثذ اُوادر

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB7534016503ٍاًسُسَػثذ اُلراذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF38008416504ٍُٓٔىٍٗكاغٔح اُشهزاء

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfh4406416505ٍزٔىذىطُِٔح
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الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر -

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب -
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الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

تاوريرت: اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFC827616506ٍٓوذٍٓاُشهزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfb5770616507ٍاُىًٍُِٗىراُذَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF35635516508ٍاُؼظزًٌُُِ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF54081116509ٍتىخثشجطُٔزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB3382616510ًٍاردسَادزُاج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFb7908216511ٍاُصادهٍػثذاُهادٌ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF34389816512ٍتىغاهززلُظح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB8763416513ٍت٘ذزٔإٗظزَٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF43468316514ٍػالَسٍ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائZG3667316515ًٍىَظْػثذ اُززُْ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائf41183316516ٍزاخٍَاطُٖ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFD1793316517ٍاُطُثٍتىػٔآح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائCB2204916518ٍتٌزٌ ػِىٌٓىالٌ اُسظإ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB2035316519ٍأُزٍَ٘ػائؼح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF74214716520ٍٗىرٌطُٔزج

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFB9244016521ٍت٘صلُحرتُغ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائFH1021116522ٍٗاصُزٌٓسٔذ

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائF52447716523ٍػثذاالوٌٗادَح

ذاورَزخاُثاٗىَح االػذادَح ػالٍ تٖ ػثذ هللآشدوجاُرؼُِْ االترذائfh747016524ٍاُشرساٌَسًُ

َؼرثز هذا اإلػالٕ تٔثاتح اطرذػاء الخرُاس االخرثاراخ اٌُراتُح          -

َدة اُسعىر إًُ ٓزًش االٓرسإ ٗصق طاػح هثَ تذاَح االٓرساٗاخ، ٓصسىتا تثطاهح اُرؼزَق اُىغُ٘ح أو ٓا َوىّ ٓوآها          -
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الكتابية االختبارات الجتياز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا يعتبر -

مقامها يقوم ما أو الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداية قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور يجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL58629900001عزٌزةعال

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL61780900002مباركاوشاشا

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL80509900003غزالنحمود

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL29766900004وسامعمرانً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL57096900005اكراموهابً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL60711900006الصمد عبدمومو

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL66466900007محمدجباري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL59700900008عزٌزةاعمر

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL76677900009حفٌظةالطالبً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL35011900010رحٌمةقاسٌمً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL76913900011رجاءفرطاس

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL74316900012سعادحلماوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL62744900013خدٌجةماشٌش

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL59508900014ٌحًالحور

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمUC90025900015المللك عبدطاهري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl46996900016محمدلحجاجً

الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

1/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL69461900017محمدأكلوف

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfg10102900018هٌامالحٌان

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL51747900019فاطمةبودخٌلً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL77893900020سمٌرةالزاٌري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG5788900021جٌاللًعائشة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70335900022ملٌكةالزاٌري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL75815900023المولى عبدامحمدي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL64405900024حفٌظسنحنود

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمL72849900025الخالق عبدغربال

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL64401900026سعٌدةالزاٌري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL58198900027عبدهللاعٌاط

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL75785900028زنوازروال

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL77204900029الزهرةازروال

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71327900030منٌةٌدٌر

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl72965900031وفاءبوٌشطٌطن

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG11667900032محمدكربٌع

2/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG10944900033مرٌمعٌسى

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL54716900034سمٌرةامعلً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71701900035العزٌز عبدلعور

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71155900036سمٌرةالمسعودي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD16098900037المٌلودبوخنفرة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH15907900038لطٌفةموساوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL81650900039عبدهللابوجضاض

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH15092900040مٌمونتشالٌت

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG8816900041نصٌرةالكرمانً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG9195900042حنانحركاس

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71237900043راضٌةغزوانً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL67602900044نعٌمةاللوي عبد

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL34859900045مٌمونةصباحً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL65231900046الحادةدحمانً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH36711900047فوزٌةالمكاوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU147015900048الحسنٌةبنرحو

3/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH36029900049محمدالطوٌل

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF471021900050وفاءرزقً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL32334900051فاطمةلعصٌب

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL65055900052حٌاةعبدوسً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL67061900053زوبٌدةالماحً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL61736900054أملأمزٌان

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL53783900055فاطمةحساس

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL69559900056اكرامحراش

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU100919900057فاطنةالبدري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمu102578900058امحمدصدوك

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL49140900059محمدختٌرى

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL75818900060هللا عبدمهنً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF446100900061حنانالعٌان

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL62763900062محمدبه بن

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL62584900063العزٌز عبدازناك

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl75885900064محمدجبارة

4/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL74537900065لبنىاماسً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL36212900066الزهرةاوحمة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL50733900067سعادالعمراوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70879900068سكٌنةاالغوٌل

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمOD46426900069جوادكنسً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl64236900070عمرشرٌطً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73584900071سعٌداسماعٌلً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL36393900072بوشرةطاهٌري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFl49219900073الحفٌظ عبدواحً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH54668900074عمادبلخٌري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL51646900075خدٌجةرحو اٌت

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL49093900076احمادازناك

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL63280900077الزهرةجباري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFl69284900078العزٌز عبدجباري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF727330900079سعٌدالعرجونً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF404581900080حنانحلومً

5/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمD509325900081ٌوسفبودالعة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl67525900082محمدزوكاغ

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70125900083المجٌد عبداللوي بوعبد

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL76719900084رشٌدةفنً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL68649900085الكرٌم عبدبوستى

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL74713900086صالحهرنٌن

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL40206900087فوزٌةالكوب

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfg4744900088حلٌمةكاسم

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl67449900089محمدالعبوز

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL34752900090محمدامهروق

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمCN3405900091رشٌدةبوزٌد

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG2034900092فاتحةناصري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFl51746900093عبدالنبًوناس

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL10284900094الحسندرٌسً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL51041900095مصطفىعٌساوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl73870900096لحسنعٌا

6/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL60731900097فاٌزةالعنزوزي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL59313900098العالً عبدسبٌع

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG7997900099كرٌمةمهنً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL29231900100الزهرةلخشٌش

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL80663900101محسنبزا

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL10327900102محمداللوي عبد

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL52961900103فضٌلةنجمة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl46724900104العزٌز عبدالبوعبدالوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL75659900105فاتحةنجمة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL76815900106لحسنامعلً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU142215900107محمدعباسً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL8469900108القادر عبدكرومً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL61134900109سلٌمةبومدٌن

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL52737900110ملٌكةعالل

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL22194900111بلقاسمبنعودة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمUC23083900112المالٌك عبدالهاشمً

7/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL74025900113محمدزروال

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfd20985900114حكومحاكمً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF376254900115نورةالمولى عبد

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمCB98930900116سهامكرومً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFl13111900117مختارالبقال

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL63412900118نزهةالنواٌتً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL10703900119العزٌز عبدالبوكٌلً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl70628900120وفاءغٌمان

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL77889900121وردةلصهب

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL65760900122نادٌةاقبوش

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD20035900123سهامقدوري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL37648900124حورٌةتاعلً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL64352900125الحفٌظ عبدكرزازي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL66952900126مصطفىمفتاح

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFB74489900127غرٌبةتمنانً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU168198900128حنانمحمودي

8/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl58115900129عزٌزالعاك

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL76501900130فاطمةاوعجاجة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL77643900131الواحد عبدلطرش

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL54513900132سناءاللوي عبد

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL81256900133كامٌلٌاعشاوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL48424900134فتٌحةجلولً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU162775900135فثٌحةاعمالوك

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL52262900136علًمهداوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG10697900137الرحمان عبدبندودة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمf545654900138بدرالحبوسً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمUB74727900139غزالنبنشعوف

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG10334900140طهبوشومة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL13534900141شٌخبنشارة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL53692900142نجاةامعطر

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF407971900143عادلبنلحسن

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL72356900144امحمدلشهب

9/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFl75303900145زٌنبزروال

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl69528900146اسماعٌلعصفور

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73298900147اوجوهشام

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL34584900148إدرٌسرحمونً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL50243900149عائشةٌدٌر

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL62755900150مرٌمماشٌش

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL75831900151سعٌدبوجمً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL65133900152ماجدةالوتاد

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD17653900153سهامادغامً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73068900154نعٌمةبوتلوت

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU171949900155خدٌجةعمراوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL80483900156حسنبوجمً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL65813900157إبراهٌمبوعبداللوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF358965900158فاطمةعمري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL55157900159نزهةاعراب

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH44665900160سناءمكً

10/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFl73863900161بارياللطٌف عبد

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70294900162رحمةعقى

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL81070900163غزالنالماحً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF228294900164عمراعشو

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF561744900165فاطمةاالبراهٌمً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG2189900166بلوىخدٌجة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL47316900167ادرٌسامنٌعً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL53258900168محمدكدٌدة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL58954900169فوزٌةالمختوم

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL32107900170فتٌحةلعصٌب

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG5701900171لطٌفةكاكو

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfa126121900172زهوراولحسن

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL54467900173علًمنصوري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمC506721900174فاطمةالواجانً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL50593900175نجاةبرٌش

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL77221900176سكٌنةالغروبً

11/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF544726900177أسامةعمرانً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL59462900178حنانارنج

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL63196900179كرٌمةمكطوف

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمV120656900180إبراهٌموعبً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH47488900181الزهراء فاطمةعٌاشً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL60458900182نزهةعالوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH40797900183ٌمٌنةاكٌلً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL82293900184سعادعالوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73978900185رشٌدمغراوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL77389900186امٌنالحٌان

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL74469900187الحسٌندحمانً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL53824900188محمددٌاب

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG7513900189الرحٌم عبدالحٌان

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL53600900190كنزةبلخادم

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمf572924900191الٌزٌدمراس

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL4879900192محمدالطالبً

12/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL72346900193مونٌةطرطور

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL50393900194عثمانقدوري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL27738900195زولٌخةلكحل

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL72664900196المٌلودالمحجوبً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFA19995900197الحسٌنبوجمعاوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70899900198اعجٌجًغرٌبة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl60225900199نوالبرٌش

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL41253900200محمدعزي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFA148845900201اسمهانبللطرش

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL13136900202فاطمةبوعرٌشة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFl70026900203ٌوسفقادة بن

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL62652900204شهٌرةالبدري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL62861900205سمٌةالسعودي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL47823900206عبدالعزٌزالطالبً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG943900207جمٌلةلكبٌري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL60555900208نبٌلةبنقادة

13/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFl74549900209منٌرجباري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL67455900210لحبٌببوجمً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL75178900211الباسط عبددٌدي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمf566716900212احمدسونً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl53646900213حمٌدهموري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF338371900214رشٌدةداودي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL50848900215نزٌهةحدو

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG11181900216مرٌمالحٌان

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL47299900217كرٌمةبوخرٌس

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG10758900218فاطمةقاسو

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG8588900219ابراهٌمقاسو

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF444119900220الرحٌم عبدقادة بن

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD20264900221محمداوسار

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF367112900222عواطفرزٌنً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG8411900223محمداعمارة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL25990900224حٌاةحراش

14/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL74842900225نورالدٌٌنحمادي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL59539900226امال فاطمةبزى

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG9192900227سمٌرةالصادقً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL32557900228المٌلودبلطرش

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU175327900229ولٌدالزاكً بن

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF623060900230ٌحٌىبكبوك

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL35689900231الدٌن نوروهابً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFA146987900232حٌاةتوزرٌبة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL69597900233الشٌماءبوصلعة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl82393900234الزهرةازٌزى

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمZ454223900235أمٌن محمدقرٌقر

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمZ455397900236الغانً عبدنجاحً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL49119900237محمدالحسنً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL48578900238محمدالهادي عبد

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF620226900239الهدى نورالمرزوقً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL77392900240نورالدٌنقدوري

15/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU89766900241لالناداود بن

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU81084900242جمٌلةماشٌش

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF361673900243بشرىالطفوري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG8444900244أحمدزٌانً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG3349900245كرٌمةالكوش

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl66645900246محمداحدجً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfL69586900247الرحمان عبدبنٌعقوب

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL49124900248فؤادافقٌر

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL67424900249ٌدٌرسنحنود

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL81800900250فوزٌةنبكاوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL76014900251كرٌمةعالل

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمIB65289900252سهامفضلً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL27203900253زهوردرٌسً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG7019900254نادٌةجباري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU92604900255لالاشرٌفداود بن

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD19275900256عمرالمكاوي

16/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL10600900257علًملوك

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl85025900258سمٌةحومانً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL63808900259هشامالمهبول

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL78275900260الحسٌنبوجضاض

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl64097900261حسنامالل

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG9287900262وردةفنزار

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL66220900263حنانافقٌر

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG1959900264تورٌةعمرو

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71156900265زهوربصٌالت

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL75739900266حسناءعالل

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL76083900267سومٌةاعبٌد

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL38813900268بشرىبخوش

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL49077900269المصطفىاوعربً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG1891900270سعادتعقٌت

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL79178900271مرٌمزٌانً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL47135900272عاشورقوطٌط

17/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -
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ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF745519900273أحمدالمخطار

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL48008900274الصافٌةالسعٌدي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl70644900275فاطمةعاشوري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFl79780900276محمدالسعداوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمf419291900277شادٌةدرٌوش

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL68978900278زكرٌاءفاقٌهً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF744017900279حسنمٌساوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL29050900280فاتحةبوجراد

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL69066900281نورالدٌنأفقٌر

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF461121900282عبدالحمٌدبوعرٌب

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمCN1820900283زٌنبلعرج

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73502900284فاطمةزوكاغ

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمVA36881900285فاطمةبوخدو

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD22178900286ٌسٌنبلحلومً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمu141880900287لطٌفةملكاوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH48601900288اسماعٌلطٌبً

18/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL79922900289رٌحانةعٌساوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU121983900290المصطفً مواليمحرزي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl24447900291الطاهرعباس

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73433900292مصطفىفقراوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL6459900293فارسبنحنٌنً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL61369900294الوافً عبدبلعطوانً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF378080900295الجبار عبدالطوٌل

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFA112348900296نادٌةالوسعٌدي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL52389900297مصطفىحرمة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL84542900298الحفٌظ عبدعلوي حمدي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU167286900299لٌلىعاللً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL27887900300نوزهةبزة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70355900301غٌتةبوعسرٌة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71141900302جمالالمختاري

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG11808900303محمدلفضٌل

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl30814900304ثورٌةطهري

19/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF410896900305سناءعمرو

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL78579900306رضوانهابً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG7488900307فاطمةسهول

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL75654900308بهٌجةعلوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL52718900309خالٌدبودفلة

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL78086900310العالٌةبٌبً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFl79572900311زٌنبلدجوا

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL47805900312زهوربلعطوانً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمLA2755900313العزٌز عبدطرطور

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70793900314رشٌدعٌساوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD11602900315زهوركنونً

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG10430900316فوزٌةعمر

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG8328900317زنبالعٌساوي

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL8067900318الزهراء فاطمةاللوي بوعبد

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70900319حسنبنحٌدا

بوعرفةاإلعدادٌة الفتح ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl71749900320سفٌانبرعٌش

20/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL61663900321رضوانبوعلً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL76254900322طهحلومً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG5680900323ملٌكةخضٌري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL49679900324نعٌمةحسٌنً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73610900325الزهرة فاطمةمعروف

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH46970900326لً عالعامر

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF537265900327صحرأهامً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71683900328نزهةكرنٌك

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU170071900329فاٌزةبنعٌش

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL32354900330محمدبنشارة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمu175049900331لحسنهدي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL66805900332مبرزكةبوعزاوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL54768900333فتٌحةالدكاك

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL12998900334العزٌز عبدجبار

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL79231900335العاٌشدحمانً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73853900336ٌونسمنصور

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71974900337خدٌجةنـــــــً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG6233900338محمودحدادي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL66227900339هشامبرعا

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمUA59839900340نعٌمةاحندوف

21/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL51957900341فضالويرحمة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL67140900342مصطفىاورحوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL59296900343هشامدحى

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG6176900344رشٌدةطوٌل

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG8213900345مربوحةكاسمً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمSZ2049900346نعٌمةمشماشة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL48014900347محسٌنكوز

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71667900348مٌنةالعلمً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU166925900349ملٌكةبنعمر

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL59840900350حلٌمةالكحالوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL64134900351سلٌمةركً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG11527900352نجاةعاللً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD17365900353عزٌزحمٌد

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG5342900354كرٌمةعٌسى

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL68039900355مرٌمالعمرانً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL29857900356حادةبانور

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG10030900357جمالمسعودي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL13607900358محمدبانور

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL68731900359وفاءسعٌدي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL66065900360سعٌدزوكاغ

22/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL75598900361مرٌمبنعلً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL75015900362لٌلىبوصلعة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL77030900363صفاءالعنزوزي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL58263900364تورٌةعلوي اسماعٌلً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG11200900365بشرىمسعودي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL72218900366صباحاغراي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL51414900367رشٌدهموري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl68855900368ٌوسفغربال

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL21502900369كرومالحسن

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL77294900370ملٌكةطلحا

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL57436900371امنةباكو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH46859900372فاطمةقدوري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG10645900373سمٌةالمنصوري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL85067900374اكرامالشراك

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL55152900375نجاتباجة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG6212900376فرٌدةبنباحً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمJY11184900377عائشةاتلعٌنت

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD20960900378حنانالمالكً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD21336900379رابحةاٌناو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU131423900380فاطمةرزوق
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الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -
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 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL61568900381فرٌدةدحاوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL67156900382عتٌقةأمقجور

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL84653900383سناءالصغٌري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL34693900384محمدزرٌكٌت

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL50136900385عواطفالمالكً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG9595900386اسماءبوزٌان

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfc15814900387مٌمونالحرثً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl52111900388الحفٌظ عبدقاسووعلً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL47819900389جمالعنونو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL54448900390نزٌهةحمو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL51220900391لكبٌرعمراوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمAD204498900392هندالطٌبً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL65519900393مٌمونةعال بن

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL12669900394حفٌظةكرود

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL734903900395ادرٌساوحلً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73586900396سعادبوكزي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF549207900397خلٌلالكرٌمً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH49647900398محمدالكرماط

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG6976900399ملٌكةاجً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL58225900400ملٌكةاحسٌنً
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مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -
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الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG6969900401اسماءمرزوقً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL35083900402خدٌجةاحسٌنً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG11032900403سارةبلحاج

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL85118900404نادٌةبوعسرٌة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL48797900405السالم عبدجعفر

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL80631900406اٌوبامالل اٌت

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl53533900407نادٌةعالل

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL36639900408ادرٌساعمر

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU107920900409كرٌمةالطٌبً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL57022900410محمدبنعال

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL48824900411رمضانالشوٌبٌنً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL45883900412الحمٌد عبدالمهري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL52650900413محمدطلحة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL53463900414الوهاب عبدسكرنات

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL44930900415عائشةحلومً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL47220900416توفٌقسالمة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL59409900417محمدبوعٌادي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL50281900418فوزٌةرحو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL77510900419القادر عبدبوحمٌدة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73465900420نعٌمةعثمانً
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الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -
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ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
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الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73509900421فاطمةسعداوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF745384900422عبدهللاحمٌدات

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL69577900423ٌوسف بنجلولً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH38305900424سعدٌةامباركً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL25471900425رشٌدةالثعالبً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL60028900426رشٌدةبادو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL53549900427فاطنةالدروٌش

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF440401900428اكرامزٌانً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL29818900429العالً عبدتولة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL81586900430فتٌحةالودغٌري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF726052900431ٌمٌنةالطٌبً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG11019900432نادٌةعابد

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL53961900433خدٌجةعدٌوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL31823900434لطٌفةقادي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF451615900435كرٌمشقرونً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfg9915900436ٌاسٌنعالل

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL52884900437حرٌةخرازي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمUB81154900438سناءالدامو اٌت

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL83992900439ابتسامبوبكري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL80504900440حفٌظةنً
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مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -
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الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL65592900441حسناءالطٌبً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL54447900442نجاةالمالكً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFA163692900443سناءزخنٌنً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL54786900444فاطمةكرومً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD17382900445محمدحمٌد

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL48038900446فاطمةموسى بن

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70979900447عزٌزةكرومً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71170900448زكٌةلطرش

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL78008900449الزهراء فاطمةاعمٌر

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL33742900450خدٌجةالبهلول

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG7072900451سهاممرزوقً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70021900452لمربحةحمادي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfh53042900453سمٌرةالدحمانً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL17690900454علً سٌديصابة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL79817900455هاجرعمرو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL84369900456بشرىالموغلً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG10896900457اكرامبوهو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL28705900458كرٌمةجلول بن

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF430242900459محمدختالة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG4170900460فاطمةكروض
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مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -
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الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD21408900461كوثربوخلخال

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL48010900462كرٌمةبوسنٌنة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH53688900463ربٌعةرمضانً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG8875900464حنانبنعلً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL37798900465حفٌظةبوعبداللوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71065900466ابراهٌممرضو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG9513900467حسناءحسنً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG9521900468اسماءحسنً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL64615900469خدٌجةعبدالمالكً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL77472900470الحق عبدالصغٌري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71340900471نفٌسةحٌدة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمUC108819900472سلوةالسهلً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL66148900473اكراممرابطً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL51740900474خدٌجةمرزوك

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfh19341900475الحسنالكرماط

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL69336900476ٌونستاتً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL81896900477العزٌز عبدرحوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL60420900478سناءاالوي بوعبد

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG10903900479مرٌةالعثمانً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG7262900480امالمرٌنً

28/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمu171490900481سعٌدوشاشا

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL60351900482رانٌامسعودي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL51446900483كنزةاٌمعلً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL61625900484حرٌةبوعلً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl79380900485اٌمانبلطرش

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF434487900486سمٌةهٌباوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL57036900487سناءأهرى

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL63917900488منٌرسعودي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL53983900489خدٌجةعبال

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL53661900490االدرٌسًنادٌة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL58946900491خدٌجةالماحً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL84987900492الدٌن بدرهرامة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL48888900493كرٌمةعباسً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73784900494عبدالعالًسعودي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL66326900495سناءماغو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL52866900496سمٌرةقارٌش

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL22851900497مصطفىمغراوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL59962900498فاطمةالطالبً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFK5305900499حنانفنً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl71703900500الزهراء فاطمةالمكاوي

29/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF366258900501رشٌدعٌساوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF612733900502محمدٌوسفً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73521900503مرٌماالدرٌسً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70247900504مٌمونقدوري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL58818900505فاطنةعاشوري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL47010900506محمدجعفر

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL66793900507الصمد عبدالسباعً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU173977900508مصطفىسماحً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl70592900509عزٌزةباكو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL81513900510توفٌقهموري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfd16841900511زٌنبمنصوري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL63314900512ٌوسفعوٌسً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL76002900513ٌاسٌنماغو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL53629900514حدو بننعٌمة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL65127900515الرحٌم عبدرحو اٌت

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL76717900516نزهةبوعبوع

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL48810900517خدٌجةبهادي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL45891900518عبدالقادردبالً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL35835900519خدٌجةقدوري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71255900520حلٌمةمهنً

30/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71436900521بوجمعةبٌاض

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL52604900522نصٌرةالطراد

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL69435900523هدىالعالً عبد

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG10188900524اكراماللً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfg10827900525كرٌمةزاٌدي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL69955900526ابراهٌماجمٌل

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG4983900527لطٌفةاللً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL72496900528كوثرلحرش

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD20087900529الهامقظٌفً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL48903900530فاطمةأولمجدوب

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfh25605900531سهاماٌناو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL17616900532مصطفىازرزاي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL53586900533خدٌجةالسباعً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمCN1003900534سمٌرةالخضٌر

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL34575900535عامربلخٌري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL50200900536محمدبوخرصة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL53977900537حنانزرٌكٌت

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfh30291900538فطٌمةبودٌك

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF540067900539الزهراء فاطمةعمراوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL64752900540حلٌمةبلطرش

31/37
الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -



البدلةمركز الامتحانالتخصصالسكلرمق الامتحانرمق بطاقة التعريف الوطنية الامس والنسب

 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية

ساتذة مبوجب عقود من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق مباراة توظيف الأ
2017 يونيو 30و 29 يومي :تاريخ املباراة

الئحة املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL63466900541نادٌةبولعٌد

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمu105492900542ابراهٌملمدرسً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL75512900543اكرامعدي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG11201900544حسناءالمٌمونً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF556872900545زكٌةكنفود

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL58002900546نعٌمةجعفر

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL77607900547محسنالمشرٌك

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL31427900548محمدلكو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمUC49451900549ابراهٌمسلمً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمf557587900550حورٌةدحمانً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمUB62211900551نعٌمةمسٌح

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG11214900552سفٌانمومنً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71160900553محمدقاسمً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF440882900554فراجًمٌساوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF436940900555اكرامبالمٌر

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL29334900556نورةلمرابط

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL68123900557نوالاالوي عبد

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL75682900558هاجرامزٌان

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF443074900559رجاءاعطال

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL80695900560ولٌدزرٌف
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مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -
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بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمUB77943900561محمدبوسٌدي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL68062900562بشرىكوز

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF424983900563سناءبوزمور

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL77341900564محمدعال بن

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70009900565خالدالماحً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD24379900566سهامعزي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL78390900567امحمدبوعجً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL33036900568سعٌدزرٌف

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL74695900569رشٌدبندحان

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL32996900570عبدالعالًمكاوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU137914900571الحسنالبدري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU174619900572سفٌانالفقٌر

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL63079900573رجاءعٌساوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70870900574نعٌمةبوحمٌدة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl72360900575سناءفالنً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL51846900576العزٌز عبدجعفر

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG8943900577خالدهنشً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL63533900578فاطمةزروال

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL60899900579نورةحساٌن اٌت

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFA154994900580سلمىهرٌش
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بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL63271900581صباحزروال

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL37982900582سمٌرةعمرانً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71537900583سهامبقً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD21341900584نورةعابد

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL72863900585مرادمحبوبً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL75014900586فتٌحةحباشً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL53187900587الحسن مواليمومو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL51561900588الحق عبدبابا

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمS370447900589خلٌلحمٌدة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمu183058900590غزالنالهداج بن

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL66044900591كرٌمةٌدٌر

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمVA85594900592حمٌدهموري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl29518900593حٌاةامزٌان

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمVA117877900594رجاءبوهو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF431360900595بشرىحسنً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH32952900596فتٌحةفاتحً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD20218900597سعٌدجباري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL66114900598رشٌدةبرٌش

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمCD481906900599راضٌةبابعلً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمU135786900600شرٌفبوحفص
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 ببوعرفة لفجيج اإلقليمية المديرية
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بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70447900601حسناءعمراوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL67361900602فاطمةهٌو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD22070900603عبدالعزٌزغزالً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73621900604محمدافغول

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL74200900605زٌنببوصلعة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL45023900606جمٌلةبوصلعة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL29568900607شحابالغالً عبد

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمJA60248900608العزٌز عبدبودخٌلً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73110900609سامٌةالصغٌر

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL67507900610جمالاللوي عبد

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL69253900611حبٌبةحلومً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73566900612الفضٌلاكربوش

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL66090900613حنانالصغٌري

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمub65649900614خالدحمٌناة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG4330900615مبروكةبنعلً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73484900616حسناغراي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL58957900617فاطمةبورزمة

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73594900618الزهرةانماس

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFJ4147900619سعادغٌاتً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL76883900620مصطفىاحموشة
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بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl67724900621الحسٌناومقران

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF455071900622لبنةالبوزٌدي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFG4862900623حورٌةبندحو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFD16833900624سعادعزاوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF715773900625بوزٌانالعادلً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL37685900626سعٌدحٌزونً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمu175593900627ادرٌسملكاوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمu132974900628رشٌدةملكاوي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL80692900629نعٌمةكرومً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL70906900630اسماءالركادي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL73495900631فٌصلاللوي عبد

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL47219900632مصطفىاغراي

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL67176900633امالبنعٌسى

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمZ471653900634لوبناصالح بن

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl69128900635ٌسٌنالشربف

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF540272900636اسالمبنرحو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمfl64210900637الرحمان عبداللوي عبد

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFH45930900638رضاقاسٌمً

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمF442246900639مروانبادو

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL71438900640الدٌن نورازكزاون امان
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بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL61819900641مصطفىلقائد

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL55078900642فاطمةاغوٌان

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمZ546236900643فوزٌةخال

بوعرفةالتأهٌلٌة عٌاض القاضً ثانوٌةمزدوجاالبتدائً التعلٌمFL60909900644نادٌةامعلً
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الكتابٌة االختبارات الجتٌاز استدعاء بمثابة اإلعالن هذا ٌعتبر -

مقامها ٌقوم ما أو الوطنٌة التعرٌف ببطاقة مصحوبا االمتحانات، بداٌة قبل ساعة نصف االمتحان مركز إلى الحضور ٌجب -


