
رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماألمازيغية عمرأسايس190001258787
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماألمازيغيةصالحاكهو190002267825
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماألمازيغيةأحمدعتيق190003277194
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماألمازيغيةمحمداخيدير190004336129
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماألمازيغيةمحمدالكبوس190005341512
1(تحناوت)

ي190006352986
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماألمازيغيةالمصطف اليوسف 

1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماألمازيغيةالحسي  المي  190007447052
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماألمازيغيةالحسي  بنسعيد190008514569
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماألمازيغيةمصطف ازوركي190009607437
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحاتمي110001240503
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبد المجيدأجديك110002240528
2(تحناوت)

ع110003240579 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجرض والشر
2(تحناوت)

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجفائزةقيسامي110004240639
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجياسي  بن كافية110005240861
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجلبن تمزيورى110006240942
2(تحناوت)

ي110007240971
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجيوسفرسدون 

2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجميمونةعماري110008241022
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمحمادݣوري110009241098
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحنانالقادري110010241268
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجغزالنأيت طاطا110011241295
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجصابرفرنوس110012241366
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجخالدالشادلي110013241431
2(تحناوت)

ي110014241460
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعواطفالكون 

2(تحناوت)

ي110015241548
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحمان 

2(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعشي110016241598
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجيوسفكراندي110017241822
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجهدىبن كيو110018241859
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجأنسالعيبود110019241889
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجأسماءالعفساوي110020241955
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجليىلالوزي110021241957
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجنجاةنهور110022242061
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجهالةبنعزون110023242140
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجيونسحسني  110024242174
3(تحناوت)

قاوي110025242376 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجوفاءالشر
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحسنتعرابت110026242428
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجزينببنلعجل110027242566
3(تحناوت)

Page 3/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجرقيةسكيمي110028242568
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمحمدازدادو110029242726
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجاناسالكرد110030242772
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجالمحجوبالساط110031242809
4(تحناوت)

يجعكيك110032242888
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبدالواف 

4(تحناوت)

ي110033242927
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمونةالشوفان 

4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسارةلغميمي110034242948
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجشيماءحجيل110035242966
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجالسعديةمجدان110036243087
4(تحناوت)

ي110037243238
ان  الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجيسي  حض 

4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحفيظةطاسكة110038243495
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجإلياسنتدارت110039243819
4(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعمرجدة110040243869
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجأنسمبارك110041243963
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجهشامالوحيدي110042243997
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجخولةجماد110043244002
4(تحناوت)

ي110044244171 ان  الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسناءالتر
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزازازن110045244388
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعواطفأمحمود110046244466
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمونيةضافر110047244530
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمهديبودشيش110048244584
5(تحناوت)

ي110049244589
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمروانراض 

5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجكمالأحكيم110050244714
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجهندأيت إيج 110051244781
5(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجغزالنشامبط110052244831
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعادلالزري    ع110053244938
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحسناءالكرور110054245233
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجإدريسبن دبان110055245295
5(تحناوت)

ي110056245422 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجأسماءالناج 
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجخولةأيت لكليىلي110057245559
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحنانبولهن110058245582
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجنوالمجيدي110059245606
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجليىلسكوري110060245633
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءدنكت 110061246039
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجإلهامأعمر110062246083
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجليىلفتح هللا110063246228
6(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجالحبيبالمنتض110064246362
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجنجاةبوزحيف110065246489
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحميدايت الحاج110066246650
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجابراهيماللوزي110067246731
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجنزهةالجعيدي110068246903
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجأمينةعباوي110069247033
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجالمهديمستحق110070247036
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحسنايت واعتو110071247091
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعمادبوواصبيود110072247146
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجصالحسعود110073247176
6(تحناوت)

ي110074247201 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسهامبنشيشر
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجأسامةأيت بن لبشت 110075247213
6(تحناوت)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوججوهارأيت نارص110076247237
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجلحسنباين110077247323
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحمزةبورديار110078247464
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجيونسايت الطالب110079247538
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجيونسفكري110080247602
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمهديالوحدي110081247673
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمحمدالناجدي110082247727
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحسنبوزيان110083247766
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجابراهيمامزيان110084248027
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبدالرزاقمتصت 110085248196
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحنانالرامي110086248307
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمصطف جناح110087248487
7(تحناوت)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبدالعاليبويمواس110088248493
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمحسنالخاديري110089248770
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبدالحليمهدين110090248847
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوججوادبنعدي110091249178
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمريمابوالذهاب110092249203
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجصهيبالنارصي110093249287
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجكريمةالنارصي110094249320
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجبدرحياة110095249467
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوججمالبنعبيد110096249483
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجنعيمةاكرام110097249508
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجنورةالعالم110098249584
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجخالدالصويب110099249695
8(تحناوت)
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجالمكي  القانت110100249821
8(تحناوت)

ي110101249854
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالمامون 

8(تحناوت)

ي110102249872 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجراتيبابن 
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجفطيمة الزهراءكريمع110103249873
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجراويةالعلوي الفلس110104249983
8(تحناوت)

ي110105250159
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجخديجةشوفر

8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمريماظريف110106250163
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجكريمةالشاج110107250210
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعمادمنتض110108250308
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسكينةبوشبوك110109250353
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسعيدأيتشي عىلي110110250391
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجيوسفأيت بنكوم110111250431
9(تحناوت)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يدي110112250650 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجزكرياءالت  
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحسنبنعطي110113250673
9(تحناوت)

ي110114250782
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجياسي  الفرنان 

9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجياسمي  عمرو110115251272
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعثمانشهبون110116251575
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسكينةلغريب110117251777
9(تحناوت)

ال110118251806 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجيوسفكومت  
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمحمدمراد110119251886
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفالسالمي110120252063
9(تحناوت)

ةابوالشافعي110121252180 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسمت 
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبد السالمبوعزاوي110122252216
10(تحناوت)

ي110123252244
ةبامون  الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسمت 

10(تحناوت)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمصطف ابال110124252266
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحسنمخلوف110125252421
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجنوالاالدريشي110126252713
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجفاطمةغزير110127252778
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجاحمادامحرك110128252784
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجيوسفاعىلي110129252857
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجنبيلاحدو110130252886
10(تحناوت)

موش110131252894 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجرشيدارص 
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجاحمدارشتوي110132253076
10(تحناوت)

ي110133253096
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجايوبالشلف 

10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسكينةأكناو110134253120
10(تحناوت)

ي110135253231
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعادلرزوفر

10(تحناوت)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمريمالحيداوي110136253318
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجهشامالمغاري110137253337
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمحمدالعبدي110138253456
11(تحناوت)

ىالراحىلي110139253583 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجبشر
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجغزالناقبال110140253757
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسهاماقبىلي110141253807
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجرض بوصالح110142253816
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجزينبايت الزاويت110143253839
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسفيانالحيان110144253893
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجالطيبالمغاري110145254058
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعمادبلنبو110146254547
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسكينةلوهاب110147254576
11(تحناوت)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجأسماءالنشي110148254577
11(تحناوت)

ي110149254606
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعزيزةالزيان 

11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجهشامالطالب110150255081
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجخديجةامش110151255295
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبد الواحدلمغاري110152255339
12(تحناوت)

ي110153255449
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجطارقالزيتون 

12(تحناوت)

ىموهوب110154255464 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجبشر
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجلبن ربيب110155255500
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجشيماءفتجي110156255516
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجناديةالصابجي110157255593
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبدالحقحيمي110158255702
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجكريمةعطي110159255710
12(تحناوت)
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جماعي استدعاء

ي110160255785 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجخديجةالسنين 
12(تحناوت)

ي110161255822 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجيوسفاشعن 
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجإسماعيلبلحسان110162255844
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءايت عدي110163255874
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجإبراهيمكوكوس110164255895
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجايوبكاون110165255939
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحفيظةاحمد110166255982
13(تحناوت)

يط110167255996 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجودادبورسر
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجهشامبوركاد110168256153
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجخديجةخشال110169256248
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمريمالرفيق110170256303
13(تحناوت)

ي110171256317
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحميدالعدنان 

13(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجزينبدريوش110172256371
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجناديةانعنيعة110173256375
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجياسي  الحامض110174256402
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجخديجةالرفيق110175256469
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجآمالجخا110176256490
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجأنسالمنصوري110177256668
13(تحناوت)

ي110178256746
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحمزةالتجان 

13(تحناوت)

ي110179256753
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمريمالرافر

13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبد المالكماعروف110180256822
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفجيدا110181256961
14(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحياةالكيداي110182256968
14(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعثماناوكيىلي110183256986
14(تحناوت)
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الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجيوسفمرشد110184256996
14(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجميلودسكروت110185257060
14(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسكينةايت زي110186257123
14(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجنجيةالهروش110187257199
14(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسعيدنيت سيد عىلي110188257536
14(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسهامارزية110189257628
14(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمنارالطوسي110190257676
14(تحناوت)

ي110191257686 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجنسيمةالعوين 
14(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجياسي  ايت بو عدي110192257750
14(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمايت صالح110193257759
14(تحناوت)

ي110194257780
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجاسماعيلافر

14(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجربيعةالعطار110195257842
14(تحناوت)
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الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجابتسامأعجاج110196258060
15(تحناوت)

ي110197258208 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمصطف الزنن 
15(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمريمايت الحيان110198258234
15(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوججميلةاساول110199258519
15(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحسنكبون110200258559
15(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبد الرحمانايت محمد110201258617
15(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعماد الدينعاهد110202258759
15(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجاسماءساكوم110203258925
15(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجنعمبناروهان110204258939
15(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفكبون110205258961
15(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسارةاحيدوش110206258984
15(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاصغري110207259064
15(تحناوت)
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ى110208259102 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجنورالدينالبشر
15(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمنار الهدىمهوات110209259127
15(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعمادكنون110210259328
15(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسعيدةوحيدي110211259416
16(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجمحمدحرادة110212259479
16(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءلكسيس110213259505
16(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحنانمزوز110214259594
16(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجلطيفةأبوكت 110215259638
16(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحنانمبشور110216259661
16(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسعادبنعلية110217259772
16(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجالمهديبوالريش110218260163
16(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبد الحفيظأمري110219260190
16(تحناوت)
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ي110220260194
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسهامعيسون 

16(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجرشيدالمودن110221260292
16(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجعبد الجليلالتغزاوي110222260331
16(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسعيدوايشوش110223260412
16(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجحسنالهايج110224260597
16(تحناوت)

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليممزدوجسكينةالمستعجيل110225260782
16(تحناوت)

ي110226260806
17(تحناوت)الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجأميمةالبضك 

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوججهادالزنجاري110227260859
17(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحسناءبن زكري110228260951
17(تحناوت)

ي110229260974
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنورالدينحمانر

17(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسلمايت بنحشي110230261128
17(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجاسيةمعزوز110231261247
17(تحناوت)
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الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالفقري110232261310
17(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجلحسنالنارصي110233261375
17(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسمت أيت الفقت 110234261464
17(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوج سكينةلبداد110235261568
17(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرشيدبابوش110236261636
17(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوج هشامإبورك110237261666
17(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخديجةخالد110238261737
17(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالهاملحرش110239261783
17(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجليلةبن الشيخ110240261834
17(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفيصلمصوبر110241262089
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسعيدايت الصغت 110242262123
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجأيوبيودس110243262210
1(تحناوت)
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الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجيوسففنيش110244262234
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرشيدالسباعي110245262458
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجبلعيدبويزدين110246262731
1(تحناوت)

ي110247262910
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد الكريمالزرقطون 

1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمريمرمان110248262927
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجهشامبايفو110249262951
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد الحقالفكري110250263044
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدمورو110251263072
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنبيلةحيدود110252263145
1(تحناوت)

ي110253263280 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجشيماءالمومن 
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحناناحميمات110254263370
1(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمعادالمعمري110255263499
1(تحناوت)
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الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجياسي  بوالزان110256263516
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجابتسامتجڭا110257263578
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجصوفيةالزروالي110258263755
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجوفاءهشام110259263988
2(تحناوت)

ي110260263993
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسناءبن المدان 

2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجابتسامبغدوس110261264286
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالزروالي110262264390
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمعادكومار110263264469
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرشيدةحامل110264264611
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجيوسفالهمة110265264677
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعادللحركي110266264896
2(تحناوت)

ي110267265162
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمالغاسر

2(تحناوت)
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الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالعزوزيةالصبيجي110268265216
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمريمبولجواهل110269265232
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجقمربوعيشي110270265249
2(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجموالي عمراالدريشي110271265270
3(تحناوت)

ي110272265303 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسعادالنمت 
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجغيثةبقاس110273265446
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبلهي110274265482
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسلوىاوشارك110275265501
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجإبراهيمالداكي110276265595
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنورالدينأتحونا110277265644
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجزهرةالفخوري110278265719
3(تحناوت)

ي110279265778
ان  الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاطمةختر

3(تحناوت)
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ي110280266004
ان  الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسعيدةختر

3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدلمزيوق110281266012
3(تحناوت)

ي110282266224 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمريمبنبت 
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجلالفوزيةبويطس110283266764
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحنانلحرش110284266779
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدالرزاقازروال110285266802
3(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجاسماءالفوتات110286266846
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسليمةأوبيهي110287266926
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمريمقبال110288266948
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخديجةبنجبت 110289266991
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجدعاءبربزي110290267066
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجأمينةبلحومت 110291267101
4(تحناوت)
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الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحسنمزوار110292267171
4(تحناوت)

ي110293267208
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدهللامزع 

4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسمت رشيدو110294267254
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد الودودالمالولي110295267362
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجامحمدجمال الدين110296267388
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجلمياءالكوتري110297267606
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخالدفقجدي110298267648
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعادلبن يوسف110299267984
4(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجزكرياءالبخاري110300268043
4(تحناوت)

يف110301268238 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرشيدرسر
5(تحناوت)

ي110302268288
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمالدحان 

5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحجيبةالمامون110303268293
5(تحناوت)
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طاط110304268527 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنورالهدىبت  
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنهيلةاسيكو110305268616
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنزهةحبادي110306268685
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفايتولال110307268712
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمد إلياسكبيشي110308268725
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمليكةبنداعىلي110309268736
5(تحناوت)

110310268741
أيت عىلي 

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجهدىأوبيهي
5(تحناوت)

ون110311268748 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحناندرسر
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد الجليلأيت أمغار110312268749
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجكوثربشكاتة110313268838
5(تحناوت)

ي110314268885 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد المجيدالناج 
5(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحنانأيت أفقت 110315268906
5(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفتيحةأمليد110316269111
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعمارحماندية110317269125
6(تحناوت)

ي110318269339
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجيونسالعدنان 

6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد المطلباألنصاري110319269343
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالطيبلحضور110320269471
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحسنلكرض110321269499
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحسنيةايت الحسي  110322269520
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجاسماعيلواري110323269705
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجأيوبانويري110324269725
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجهندبوزرود110325269740
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءشدرام110326270077
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفريدبوشن110327270089
6(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد الرحمانامان110328270156
6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجوفاءالعروسي110329270417
6(تحناوت)

ي110330270532
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاطمةالمعضيض 

6(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجاسماءابربري110331270656
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحسنالعوماري110332270810
7(تحناوت)

110333270842
ي اّٰلله

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمرادرجاء ف 
7(تحناوت)

ي110334270982 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجماجدةالطالن 
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوججاللبن عزي110335271076
7(تحناوت)

110336271174
الكالوي 
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحفصةالمزواري

7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوججمالزيكي110337271315
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعمادادموس110338271360
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحنانفسك110339271419
7(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجيشىناكو110340271440
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدالسالمبايفو110341271536
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد هللااد بلعيد110342271683
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجيوسفالعوماري110343271702
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدتراوي110344271791
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحمزةأعط110345271900
7(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنعيمةبخاش110346271933
8(تحناوت)

يد110347271943 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجاسمهانالت  
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجزينبالحصباوي110348271979
8(تحناوت)

قاوي110349271998 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحسن الت 
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنورالدينالطاهري110350272054
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجصفاءبنطالب110351272101
8(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجاسماعيلناوي110352272246
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدالهواري110353272322
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخديجةعلمي110354272357
8(تحناوت)

ىشعباط110355272403 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجبورسر
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجيوسفالقنطرة110356272498
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجهشامالبقولي110357272590
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسوميةاتزليضة110358272682
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفؤادبنمقلب110359272734
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجهجراملول110360272739
8(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحنانالخراز110361272932
9(تحناوت)

ي110362272941
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمخاليف 

9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنزيهإرو110363272966
9(تحناوت)
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ي110364273154
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد الكريمالحمدان 

9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمعادادنارص110365273206
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسناءالكادري110366273214
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجزكرياءبومجد110367273234
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحفصةزعرور110368273289
9(تحناوت)

فزوراق110369273385 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمد أرسر
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخولةبن ابراهيم110370273395
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجابراهيمبن تعرابت110371273411
9(تحناوت)

ي110372273426
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعزيزةالبوخليفر

9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوججماللحرش110373273429
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجطهفخار110374273580
9(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمداد بزيز110375273617
9(تحناوت)
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الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجياسي  مليح110376273661
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالمختارقداير110377273732
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد المجيدأوزكري110378273819
10(تحناوت)

ي110379273821
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدالزيتون 

10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيماختار110380273845
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيماكزار110381273968
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنعيمةفضالن110382274003
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسهامالباشا110383274032
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجفاطمةسالمة110384274081
10(تحناوت)

ي110385274112 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدالصدقالياسين 
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفالرزوق110386274333
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمريمفارس110387274379
10(تحناوت)
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الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجناديةحموش110388274461
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخديجةالمنصوري110389274602
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدبحيد110390274606
10(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحمزةازازن110391274607
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبدالصادقأزناك110392274609
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرشيدالجالوي110393274709
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعزيزةصابر110394274802
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمصعبأيت عزي110395274879
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمن لقراب110396274936
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجشيماءبرادة110397274987
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجايوبالعباسي110398275052
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسلوىالبداوي110399275067
11(تحناوت)
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ي110400275107
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجأسماءالميمون 

11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخديجةالغضبان110401275183
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدابن الحكيم110402275263
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسليمةايت العباس110403275477
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالحسي  ايت لحسن110404275518
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجلمياءقنجاوي110405275525
11(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرجاءاسكور110406275584
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجوفاءالحاتمي110407275593
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجابتسامالكروالي110408275694
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسهامايت العباس110409275702
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمنت لمي110410275751
12(تحناوت)

ي110411275779 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجحاتمالمجدون 
12(تحناوت)
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الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد الغفورأيت القايد110412275900
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجصفاءمجوار110413275928
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسعيدايت اغالن110414276045
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجزكرياءزاهر110415276061
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزالعتيتك110416276067
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعزالدينشمالل110417276143
12(تحناوت)

ي110418276228 يالصاحن  الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد النن 
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجنعيمةالحيمر110419276251
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسارةشدان110420276338
12(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجمحمدالبدري110421276520
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجاسماعيلانفلوس110422276562
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجاحشوشمعاد110423276747
13(تحناوت)
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الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجايمانبوغدادي110424276756
13(تحناوت)

ي110425276790 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجرشيدالحوسين 
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجصوفيةأيت يحيا110426276979
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجلطيفةبنياسي  110427277042
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجيشاناسك110428277214
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالهامبوراس110429277245
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجالهامواعمر110430277356
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجامالالجهواري110431277758
13(تحناوت)

ي110432278047 الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعبد الجيالمومن 
13(تحناوت)

ي110433278084
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجعمروحفر

13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجخديجةاميح110434278362
13(تحناوت)

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليممزدوجسعيدأمراي110435278484
13(تحناوت)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجاسماعيلالمرابط110436278605

14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسفيانبن القائد110437278746

14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجادريسعالوي110438278776

14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفتيحةالمنتض110439278855

14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجكوثرمحروز110440278942

14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفاطمةايت حسوي110441278975

14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجهجرازريف110442279051

ي110443279064 14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحفصةطالن 

14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفاطمةاهمي  110444279135

14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنعبمةشبنيد110445279344

ي110446279623
14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيوسفالزيتان 

110447279765
لمغاري 
ي 14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجلال فتيحةاكبت 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسلوى بيجابر110448279796

14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسعيدةإيداود110449279824

14(تحناوت)الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجأسماءعفيف110450279844

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمليكةالقائدي110451279871
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجخديجةاوريك110452279928
1(تحناوت)

ي110453280223 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسفيانلمرين 
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجليىلعبو110454280463
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجليىلالمعتمد110455280520
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجشيماءسلمان110456280801
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسعيدةالعائىلي110457280822
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجأمينةالغزيوي110458280828
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمحمدبجدوعي110459280911
1(تحناوت)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفاطمةزي  هي110460280927
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرضواناللديب110461280987
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحسنأيت أمغار110462280997
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحفصةنافس110463281011
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجخديجةالعواد110464281153
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعىليايت العشي110465281294
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمبن الݣرعية110466281386
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالبوجاليدي110467281604
2(تحناوت)

ي110468281831
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبد المالكالعثمان 

2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبد المجيدزكراوي110469281982
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجزهورشمشاطي110470282024
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجزهرةاعىلي110471282074
2(تحناوت)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالتهاميبوسكور110472282108
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنورةاكيدر110473282150
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوججيهانموهوب110474282220
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحنانأفني  110475282264
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجغزالنحمراس110476282453
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحنانبوشاری110477282569
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبد الحقايت لمي  110478282941
2(تحناوت)

يد110479283222 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيونساشكت 
2(تحناوت)

ي110480283338
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجأمالالقرسر

2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالصديقإعىل110481283456
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمالعكزي110482283711
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحسنطلحة110483283738
3(تحناوت)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسعيدةابن حاجة110484283752
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيوسفكتالس110485283756
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجتوريةايت تسوكة110486283916
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجابتسامالوطن110487283944
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمحمد امي  الزروالي110488283961
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجاسامةهللول110489284001
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجخولةالحجلة110490284063
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجخديجةعادل110491284297
3(تحناوت)

ي110492284349 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسوميةصت 
3(تحناوت)

ي110493284561
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسارةخليف 

3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعمادبتال110494284637
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبدالمومنمجدار110495284736
3(تحناوت)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجغزالنالمؤدن110496284783
4(تحناوت)

ي110497284821
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنورالدينبلقاض 

4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيوسفبلمقدم110498284968
4(تحناوت)

110499285034
ايت الحاج 

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسعيدحمو
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحفيظةادابرايم110500285187
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفاطمةالكيك110501285244
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجلمياءايت حدو110502285283
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبد الواحداد كيل110503285289
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنورالدينفوزي110504285505
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبد العاليكروم110505285546
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءرصصاري110506285652
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجخالدايت لحسن110507285717
4(تحناوت)
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنزهةايت باخوش110508285720
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمريمنقيد110509285811
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمليكةوخمج110510285818
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجاسامةعبلة110511285851
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوج أميمةشهاد110512285976
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمينةبوهالل110513286076
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسكينةفراد110514286104
5(تحناوت)

ي110515286173
ىمعروف  الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجبشر

5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجلعزيزةاوزياد110516286178
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرضوانشكور110517286339
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجخولةالكويلمي110518286469
5(تحناوت)

ي110519286516
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسكينةالراض 

5(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجكريمةايت بال110520286591
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمحمداسكي  110521286696
5(تحناوت)

ىالصابجي110522286799 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجبشر
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجناديةالحيان110523286827
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمريمالفتال110524286886
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسعيدالزاويت110525287090
5(تحناوت)

ي110526287102
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرجاءالراض 

6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجاسماعيلالفراخ110527287145
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوججمالايت شكر110528287214
6(تحناوت)

ي110529287289 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءأعنين 
6(تحناوت)

ةالعباسي110530287307 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنظت 
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفتيحةانال110531287357
6(تحناوت)
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جماعي استدعاء

وزي110532287458 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجابتسامالت 
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيوسفأتزكي110533287485
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزاكزول110534287533
6(تحناوت)

ي110535287606
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمريمافرارفر

6(تحناوت)

ي110536287615
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجأميمةمحفوض 

6(تحناوت)

ان110537287635 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجهشامجت 
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعصامشالي110538287661
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحنانمحب110539287682
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسعيدةبوزكية110540287956
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحنانايت احرفوش110541287995
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرضوانزبيدو110542288022
7(تحناوت)

ي110543288059
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعزيزةالخلف 

7(تحناوت)
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جماعي استدعاء

110544288164
ايت سيدي 

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنعيمةعىلي
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدازناك110545288263
7(تحناوت)

ي110546288290
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجياسي  لطيف 

7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمحمدايت عىلي110547288551
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرضوانايت ابرايم110548288692
7(تحناوت)

ي110549288807 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعائشةالزخت 
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجلبن بال110550288846
7(تحناوت)

يمحمد110551288847 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالفت 
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجامينةاوهمو110552288871
7(تحناوت)

110553288897
 ايت 

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعصامعبدالمالك
7(تحناوت)

ي110554288948 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجخديجةالعزان 
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمنصت عبد هللا110555289055
7(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجشيماءايت عال110556289057
8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمريمنازه110557289080
8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالعزيزةميمي110558289082
8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجياسي  اسككار110559289092
8(تحناوت)

ي110560289142
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحياةالرمون 

8(تحناوت)

110561289170
ايت احماد 

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسالمةالحسن
8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجأحمدمنتض110562289274
8(تحناوت)

ي110563289285
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعاللالتكان 

8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسكينةالنموس110564289319
8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالسعيدارسير110565289348
8(تحناوت)

ي110566289402
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعصاماشدسر

8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجايناسابوغزوات110567289611
8(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجلمياءفريوطات110568289618
8(تحناوت)

ييوسف110569289722
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجهان 

8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجاحمدمبت 110570289741
8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجابتسامفريوطات110571289894
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسهامواعمر110572289898
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعدنانايت طاطا110573289950
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمليكةايت سعيد110574289999
9(تحناوت)

ي110575290147
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيونسحيان 

9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجياسي  الصغراوي110576290173
9(تحناوت)

ي110577290274 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرض النارص 
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجكوثرأيت قدور110578290464
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجهشامالحطاب110579290537
9(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجليىلافقت 110580290566
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسماعيلحصت 110581290636
9(تحناوت)

ي110582290727 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجخديجةبعج 
9(تحناوت)

ي110583290759
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعواطفلمريج 

9(تحناوت)

ةداكي110584290764 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجكت  
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفبوزيد110585290815
9(تحناوت)

كة110586290904 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجوفاءالت 
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفدوىالصالجي110587290990
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسعيدةبوهريم110588290994
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجأيوبشالح110589291136
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيونسمسكي  110590291184
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجاحمداعطة110591291214
10(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجكلثومايت احميدة110592291351
10(تحناوت)

ي110593291478
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجخديجةتغون 

10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحسنبن سليمان110594291519
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجإلهامدكوك110595291545
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرشيدايت المهروج110596291565
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجدليلةالمشهور110597291678
10(تحناوت)

زوق110598291789 الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسكينةبت 
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجيشابلغيث110599291795
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمحمدلمعليف110600291898
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجانستازيط110601291961
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفوزيةإملوي110602292081
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجإبراهيمتازي110603292124
11(تحناوت)
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الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنورالدينلكرود110604292139
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجزينبكريدي110605292150
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمحمدالقدوري110606292184
11(تحناوت)

ي110607292307
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمريمشهبون 

11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبد الباسطايت كاتب110608292354
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفوالحاج110609292485
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحفصةمعسو110610292561
11(تحناوت)

ي110611292718
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءسورن 

11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسليمةبن حمزا110612292883
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجحسنبوكرى110613292899
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمحمد عرفةالسمايطي110614293130
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسارةحامة110615293248
11(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجثوريةأغزيف110616293273
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجلطيفةزباير110617293274
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمريمملول110618293290
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجزكرياءحالوي110619293629
12(تحناوت)

ة110620294011 يالبشر
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجالمدان 

12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجغزالنايت احماد110621294095
12(تحناوت)

ي110622294131
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنعيمةالكنون 

12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجأمي  بزكورة110623294152
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجرشيدةالغنضور110624294226
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجخولةلعبيدي110625294303
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجنجيةأيت الحد110626294357
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجاسماعيلبجعوا110627294426
12(تحناوت)
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الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجسعيدةبوطيش110628294505
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيماروجي110629294565
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليممزدوجمينةالمرابط110630294634
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجبديعةايت الحاج110631294701
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجداللالمعروض110632294935
13(تحناوت)

ي110633294952 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءلمين 
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجآمنةبوبريك110634295146
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسليمان مخداش110635295147
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوججمالغورمان110636295193
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهشامعادل110637295309
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجناديةايت الصغت 110638295372
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفاتحةنواري110639295527
13(تحناوت)
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الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد المجيدايت دحان110640295528
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالهامالدهري110641295570
13(تحناوت)

ة110642295632 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهجربنت  
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجايمانعدو110643295695
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجليىلازريب110644295754
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءأبوطالب110645295756
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد المغيتاألوجل110646295905
1(تحناوت)

ي110647295953
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدالرحمانالماض 

1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجإكرامفكتوري110648296077
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوج مرادحنالي110649296096
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالحسي  بوزيدي110650296178
1(تحناوت)

ةبلغنضور110651296211 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجزهت 
1(تحناوت)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحسنبوالعصافر110652296214
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهندالسماري110653296302
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجيوسفاجري110654296575
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهدىاهل المصلح110655296738
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمحكي110656296741
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاسمهانبلكوط110657297056
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجماجدةالدالك110658297086
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحسناءلقديري110659297129
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةالعنفري110660297216
1(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجوفاءأغزيف110661297257
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدالمولكمخو110662297419
2(تحناوت)

ي110663297424 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكمالالناج 
2(تحناوت)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةسكنداري110664297581
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجناديةبوبكري110665297768
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفاطمةباسو110666297927
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهندبن المعلم110667298064
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحسناءالنادى110668298169
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسعيدخربوش110669298600
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجناديةأعىلي110670298633
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالسعديةالنشاط110671298790
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدايت القائد110672298929
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفالصماطي110673299069
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسناءأيت خليفة110674299071
2(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدااللهبوتاونت110675299142
2(تحناوت)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفرحبحروي110676299314
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاميمةاعبيال110677299341
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرشيدةأسمر110678299437
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرشيدالعشي110679299597
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمالباينة110680299695
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجياسي  العشي110681299822
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد الكريمحوري110682299930
3(تحناوت)

ي110683299941 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحفيظةدهين 
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهندعوفت 110684299963
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحسناءرياجي110685300048
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجلحسنأمزضو110686300062
3(تحناوت)

ي110687300107 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنورةالحبشر
3(تحناوت)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسكينةمصباجي110688300214
3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجناديةأبو الزهور110689300247
3(تحناوت)

ي110690300394
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسكينةمض 

3(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجياسي  زهت 110691300448
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالفياللي110692300515
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدهللابن اخليفة110693300558
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحكيملركو110694300751
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجيونسايت الحاج110695300854
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحسناءخدري110696301022
4(تحناوت)

ي110697301128
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجيوسفالصنف 

4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفاطمةالغروسي110698301169
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمروانسامي110699301177
4(تحناوت)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمبوييسك110700301202
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدبحتال110701301527
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدالرزاقاالدراري110702301869
4(تحناوت)

ي110703302137 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحمزةالشون 
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجناديةادريوش110704302217
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمروانعائىلي110705302558
4(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسماحالسنوسي110706302616
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجلبن عبود110707302658
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمادلحسايري110708302676
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهاجرالبيجي110709302770
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالمحجوبيعيش110710302809
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد الصمدلمغاري110711302938
5(تحناوت)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ةايد المودن110712302996 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجبورسر
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحنانالسيساوي110713303176
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنزهةبردوزي110714303177
5(تحناوت)

ي110715303192 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسكينةهزمت 
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعادلاخشتيف110716303308
5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفبوسكور110717303312
5(تحناوت)

ي110718303382
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمصطف الغزوان 

5(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجيوسفبوهدرة110719303432
5(تحناوت)

ي110720303477
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدمقف 

5(تحناوت)

ي110721303560 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسفيانباقج 
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد الصادقبن ايشو110722303681
6(تحناوت)

110723303682
ايت الحاج 

مسعود
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجياسي  

6(تحناوت)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمروةليموري110724303880
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالفقت 110725303906
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرشيدةامراوزى110726303994
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدبدر110727304076
6(تحناوت)

ي110728304148
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجامالالحمان 

6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنزهةصادق110729304193
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجبديعةريحان110730304239
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفاطمةبنواسعيد110731304248
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنور الدبنبويسكي110732304583
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاجحو110733304586
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجشكيبتغرمت110734304678
6(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفتصغار110735304721
6(تحناوت)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحسنبن الدودي110736304897
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمصطف اهريو110737305092
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجلحسنالشافعي110738305129
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدالصمدالهميدي110739305137
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسارةايت الشي110740305220
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمليكةندحساين110741305264
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوج نشينالبني  110742305356
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجليىلوكريم110743305440
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسهامايت الطالب110744305482
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسمت الصحراوي110745305555
7(تحناوت)

ي110746305596
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمحسان 

7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكلثومةباضيض110747305690
7(تحناوت)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجيونسباسي  110748305745
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحسناءوابالل110749305828
7(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمبنعدي110750305859
7(تحناوت)

ي110751306126
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوججاسمدحمان 

8(تحناوت)

ي110752306175
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرجاءحرف 

8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنور الدينالعرفاوي110753306335
8(تحناوت)

ةالفارسي110754306571 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسمت 
8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاسامةالمساوي110755306767
8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفوزيةرصي    ح110756306824
8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالناوي110757306846
8(تحناوت)

ي110758306917 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحياةوهج 
8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجابتسامعنكا110759306971
8(تحناوت)

Page 64/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجوليدالكوزي110760307055
8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكريمةلخديم110761307179
8(تحناوت)

ي110762307229 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوججمالاننر
8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحمزةاومزدو110763307483
8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةالمرب  ع110764307588
8(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجابراهيمايت ابا110765307595
8(تحناوت)

ي110766307702
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجآيةلخالن 

9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةبن مبارك110767307717
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدبنماشو110768307811
9(تحناوت)

ي110769307932 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجزهت نقت 
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسعادواروش110770307950
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخولةقريس110771307966
9(تحناوت)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعائشةأيت مزوز110772308015
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةبامحمد110773308084
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخالدبوالغسول110774308153
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجأميمةبايو110775308189
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزأيت امغار110776308232
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسكينةحيجازي110777308345
9(تحناوت)

ي110778308416
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسكينةلمران 

9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهودىالكب110779308612
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدالجياالطالسي110780308742
9(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرجاءبوست110781308749
10(تحناوت)

ي110782308825 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعائشةبامج 
10(تحناوت)

ي110783309003
ن  الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجامينةالت 

10(تحناوت)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرجاءحميسو110784309107
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاميمةنجاجي110785309108
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسعيدلعسل110786309236
10(تحناوت)

ي110787309483 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخولةالودغت 
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسمت لغويبا110788309818
10(تحناوت)

يزكرياء110789309872
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالدحان 

10(تحناوت)

ي110790310004 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد الحكيمحسين 
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحسناءاكنسوس110791310114
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسكينةالمتوكل110792310144
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحنانالحوزي110793310268
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفوزيةرسنان110794310399
10(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجليىلالعباسي110795310477
10(تحناوت)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوججهادتمشة110796310833
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعائشةالقائدي110797310923
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوججمالالنضي110798310951
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجأصيلحيض 110799310956
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجأحمدبونوير110800310998
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخالدايت  حدو110801311073
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحسي  أهادون110802311271
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد السالموحاس110803311330
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبمليك110804311480
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاميمةموساي110805311695
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاسماءاحني  110806311723
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمرادوحمو110807311932
11(تحناوت)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخديجةقدوري110808312040
11(تحناوت)

ي110809312094
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجثوريةالعمران 

11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجورديةايت لحسن110810312131
11(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجدنياباللي110811312443
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدهللاايت باحمد110812312688
12(تحناوت)

ي110813312727
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمصطف اليوسف 

12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجوفاءبوال110814312744
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفأموس110815312838
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحسناءالتومي110816312972
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسناءبوكشت110817313022
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكمالاصفار110818313074
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرجاءلخض 110819313158
12(تحناوت)

Page 69/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

110820313233
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسفيانمع 

12(تحناوت)

ةغالم110821313386 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكت  
12(تحناوت)

موش110822313409 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمنتضأيت رص 
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجغزالنالكمطري110823313487
12(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجايوبعصام110824313503
12(تحناوت)

ي110825313509 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجلطيفةارسر
12(تحناوت)

ي110826313606
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدالكريمالحمدون 

13(تحناوت)

110827313773
منصوري 

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكريمةجالل
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمصطف رحمون110828313849
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدالحمزاوي110829314072
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكمالإد الحاج110830314170
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنارصمور110831314382
13(تحناوت)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجايناسالسعالوي110832314748
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمنجمي110833314781
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعائشةكندوزي110834314842
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد الغفورقدمت 110835314923
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكوثرحسونة110836314983
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجالحسنيةمحراش110837314992
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجغزالنالكربا110838315034
13(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد المجيدالحمري110839315127
13(تحناوت)

ي110840315229
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجوفاءالسكرانر

13(تحناوت)

يم110841315237 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجشيماءلت 
14(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمبن الشيخ110842315320
14(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسعادالسويكي110843315351
14(تحناوت)

Page 71/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجإكرامحلمي110844315442
14(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسفيانالمنصوري110845315844
14(تحناوت)

ي110846315931
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوج حنان يوسف 

14(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمحمدأدناس110847316040
14(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجأمي  أيت الطالب110848316088
14(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجفاطمةغي  110849316131
14(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجأيوبأيت تدارت110850316171
14(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحميداشطو110851316291
14(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجإلهامعبداوي110852316518
14(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجاسماعيلالعلوي110853316636
14(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسعيدةبرتاتا110854316643
14(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرجاءابوهيها110855316709
14(تحناوت)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحليمةالبسام110856316730
15(تحناوت)

ة110857317038 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنجوىاعمت 
15(تحناوت)

ي110858317191 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمبوكن 
15(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدالعاليازي110859317237
15(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكلثومبوسويس110860317253
15(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجكريمةأوخار110861317264
15(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحنانالعقري110862317369
15(تحناوت)

ي110863318318 الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحسنية باباحنين 
15(تحناوت)

ي110864318328
الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجنجوىالمسقون 

15(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبدالكريمجوضار110865318413
15(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجربيعةالمسعودي110866318717
15(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسميةبويكضارن110867318905
15(تحناوت)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمصطف بالباشا110868318973
15(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجزهت حمدون110869319151
15(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجرشيدةاحمو110870319191
15(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجسليمةعواوشة110871319313
16(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمينةوعىلي110872319385
16(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجخولةعقاد110873319390
16(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد الجيفتح هللا110874319663
16(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد االلهبوسكي  110875319887
16(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعىلياألبريكي110876319919
16(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجزكرياءالفايز110877320041
16(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجيوسفالطاهري110878320236
16(تحناوت)

110879320337
ايت بن 

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجانوارالصغت 
16(تحناوت)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجمريمايت احماد110880320442
16(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحمزةبوقنيطت 110881320594
16(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجهشامبرك110882320669
16(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيماالغريشي110883320681
16(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجحفصةالطاهري110884320732
16(تحناوت)

الثانوية اإلعدادية الرازي الحوز: إقليممزدوجابراهيموحاس110885320746
16(تحناوت)

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجودادبغداد110886320761
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنجيبةبن لكبت 110887320822
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوججميلةايت بال110888320824
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنهيلةالصالجي110889320828
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعيدةبويكراون110890320855
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجأحالمالصالجي110891320986
17(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجغزالنبنصالح110892321085
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالموساويأبوبكر110893321102
17(اورير

ةالفاضىلي110894321133 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزهت 
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجوفاءشبل110895321145
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرضواناكواسيف110896321148
17(اورير

ي110897321220 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجصالح الدينالحسين 
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمروانالعطار110898321246
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنبيلةايت التومي110899321288
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجغزالنبنمهنان110900321305
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنعيمةجدول110901321312
1(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجلبن ميقور110902321317
1(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبونو110903321464
1(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسكينةربيع110904321575
1(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمالواعر110905321687
1(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجأسماءالمستغنمي110906321776
1(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزكيةأيت بال110907321865
1(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحسنبنعدي110908321892
1(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرضاغانمي110909321952
1(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدبونارص110910322244
1(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسلوىالسعيدي110911322357
1(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنوالجمال110912322369
1(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكمالحيدى110913322500
1(اورير

ي110914322618
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسناءحسان 

1(اورير

ي110915322662
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجأسامةالمزوض 

1(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجشيماءأفيف110916322684
2(اورير

ي110917322764 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوججمالاتت  
2(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجلمياءجميل110918322891
2(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجدنيابوكليىلي110919322972
2(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالسعيدالشوفت 110920322996
2(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجيونس صا بر110921323125
2(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الرزاقأبدير110922323418
2(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسكينةأمالس110923323623
2(اورير

الي110924323651 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفااليت  
2(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزكرياءالشكرا110925323703
2(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمريمالنارصي110926323713
2(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةسويلم110927323837
2(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجيونسبن قادير110928323882
2(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجهشامبن زمرون110929324176
2(اورير

ي110930324201 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبدااللهامزني
2(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجادريسحريم110931324271
3(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرجاءالمرابط110932324277
3(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجأمينةعزير110933324349
3(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعادمنصور110934324485
3(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالشائب110935324694
3(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةايت الكبت 110936324873
3(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجناديةمنيكري110937324899
3(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحنانلكبيدة110938325153
3(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوججميلةايت موج110939325269
3(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسكيينةبوعاللي110940325353
3(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعادالزكموزي110941325372
3(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجهدىأمنحار110942325438
3(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحسنكرومي110943325567
3(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجابتسامهناوي110944325628
3(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاهمةالعشي110945325675
3(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوججمالبنفاضا110946325711
4(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنوالالعرفولي110947325789
4(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمصطف شعو110948325848
4(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرجاءعدي110949325929
4(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةشمشي110950325954
4(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحسنالنوارص 110951326029
4(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزشهبان110952326052
4(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنورةفارسي110953326187
4(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمداكايا110954326202
4(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد االلهلمعالوي110955326342
4(اورير

ي110956326344 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكمالالربيشر
4(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحفصةالمنصوري110957326483
4(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجأميمةحمدي110958326535
4(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجأمالالويكط110959326554
4(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسوميةايت المودن110960326730
4(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمصطف افافا110961326941
5(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمريمتقصاوي110962326994
5(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسوميةمنداري110963327135
5(اورير

Page 81/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةبويكادون110964327516
5(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزينبالبنسامي110965327769
5(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجغزالنالحمداوي110966328048
5(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسمت بويسكران110967328072
5(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الهاديعسيلة110968328162
5(اورير

ي110969328247
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجشيماءقنشان 

5(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدجدية110970328506
5(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزينبجناح110971328525
5(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الغفوراعمري110972328855
5(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجلطيفةالمستقل110973328907
5(اورير

110974329026
ايت 

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكريمةاالحمادي
5(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحناناكناو110975329059
5(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحمزةوخمج110976329110
6(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزينبلهرا110977329155
6(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحليمةلعبيشي110978329166
6(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرشيدعياش110979329174
6(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءدالل110980329178
6(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالحسي  ولوهو110981329188
6(اورير

ي110982329301 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسهامازوينر
6(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسارةأزدود110983329455
6(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجأميمةسحيمد110984329458
6(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسلوىبن زهوة110985329537
6(اورير

ي110986329828 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجأسماءالمرتج 
6(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزعارب110987329886
6(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمنالالرضاع110988329897
6(اورير

ي110989329947 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجهشامالتر كين 
6(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجيشى ايت بوبكر110990330086
6(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفتيحةالشاطر110991330133
7(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمريمالتسولي110992330316
7(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجوردةالصالجي110993330395
7(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزحميميد110994330613
7(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةطابوط110995330653
7(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكبورةالحمداوي110996330965
7(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعمرامريك110997331086
7(اورير

110998331178
ايت 

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحسنبنوسعدن
7(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسناءزريوح110999331246
7(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسناءاتوشكي111000331270
7(اورير

ي111001331287 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجابتسامصت 
7(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجاحمدمالسي111002331332
7(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرجاءلهواوي111003331362
7(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجامي  مصلح111004331447
7(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعيدالتومي111005331506
7(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرقيةايت محندات111006331672
8(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدالوزيري111007331703
8(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمجيدةامزوي111008331803
8(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجليىلفتوح111009331826
8(اورير

ي111010331890 ةالتكن  ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسمت 
8(اورير

ي111011331985
مريمالزردان  ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجٌ 

8(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحمزةبلحني  111012332014
8(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحكيمةشعباط111013332299
8(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمريمحجوي111014332324
8(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحمزةاحدوا111015332409
8(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجدنياالزعزاع111016332520
8(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمأوطالب111017332609
8(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالياسازروك111018332638
8(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعادللشكر111019332699
8(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوج فاطمة الزهراءايت تدارت111020332781
8(اورير

ي111021332802
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرشيدةالكلفون 

9(اورير

ةرصيدي111022332822 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسمت 
9(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالحبيبوالعشي111023333069
9(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحمزةعمرو111024333142
9(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمريمقبان111025333157
9(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرشيدايت حدوا111026333341
9(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعصامحيدة111027333372
9(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعرشاوي111028333479
9(اورير

ي111029333524
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدصدفر

9(اورير

ةالبلعيدي111030333584 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسمت 
9(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالحسي  بايفو111031333646
9(اورير

ي111032333800
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجشيماءالشانر

9(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحسنايت بالفقيه111033334001
9(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكوثرنعيم111034334091
9(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحسناءحيلمي111035334358
9(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي111036334423 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرجاءالغان 
10(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالمفضلشوردة111037334635
10(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحنانأيت نارص111038334967
10(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجناديةبودحيم111039334980
10(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرجاءالشاوي111040335069
10(اورير

ي111041335295
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجاميمةسلمان 

10(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجوصالودود111042335365
10(اورير

ي111043335407
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالبيض 

10(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجياسي  بنجد111044335491
10(اورير

ي111045335725 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعمرقشت 
10(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزايت عمر111046335787
10(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالتايس111047335933
10(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحيات البغداوي111048336042
10(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكريمةبنيطوا111049336075
10(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةلبوي  هي111050336081
10(اورير

ي111051336118
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجاسماءالمودن 

11(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنورةالجمل111052336204
11(اورير

وكش111053336229 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الرزاقبت 
11(اورير

ي111054336235
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجابتسامالكرانر

11(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخالد أوبلعيد111055336310
11(اورير

ي111056336319
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد المجيدشوفر

11(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعثمانالشويطر111057336397
11(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفراحالطاهرية111058336876
11(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجياسي  ايت حموش111059337131
11(اورير
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي111060337196
ةالخرسر ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكت  

11(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدالمغاري111061337226
11(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةأسكراوي111062337313
11(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزينبتائب111063337391
11(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الكريمبن الطالب111064337510
11(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكوثرحم111065337536
11(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمرادايت كوجان111066337605
12(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنزهةبوكجدي111067337739
12(اورير

ي111068337910 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمينةامت  
12(اورير

ي111069337952 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحفيظةعبدرن 
12(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحبيبةلكريش111070337991
12(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعدهللاخواتمي111071338023
12(اورير
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعيدةانشارن111072338033
12(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزكيةلكريش111073338042
12(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفتيحةالزواق111074338263
12(اورير

ان111075338315 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنورةجت 
12(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعيدكبو111076338336
12(اورير

يايت سعيد111077338364 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الغن 
12(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدحازم111078338389
12(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدحلواش111079338410
12(اورير

ي111080338429
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخالدالعون 

12(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمد امي  صادق111081338447
13(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجابتسامأهوكار111082338474
13(اورير

ي111083338535 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنورالدينفراج 
13(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدكتيف111084338852
13(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الرحماناطنينش111085338857
13(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الصادقالسيبو111086338867
13(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعيدةانياكي111087338875
13(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعيدادحماد111088338943
13(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمصطف قصدي111089339065
13(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحسنبوسوريف111090339188
13(اورير

ي111091339214
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجيونسدحان 

13(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوج لحسناملول111092339226
13(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحسنبوجغاض111093339367
13(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجتوفيقالزوين111094339423
13(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجياسي  فرحات111095339435
13(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنجيةاسال111096339511
14(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحمزةاجعيدي111097339532
14(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعزالدينبوزان111098339590
14(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخالدابن شنون111099339809
14(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالمهديالعبيد111100339885
14(اورير

ةأيت طاطا111101339893 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسمت 
14(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنجمةلدهم111102339898
14(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكريمةأيت طاطا111103340186
14(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمينةاوتغزوت111104340396
14(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرشيدةبوطيب111105340538
14(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسليمانبولحسن111106340579
14(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجاحالممتعبد111107341094
14(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجاسماءتبىلي111108341179
14(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنعيمةالباز111109341201
14(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةالكابوس111110341430
14(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمريمالمومن111111341439
15(اورير

ىاالجهري111112341727 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجبشر
15(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحليمةخزار111113341837
15(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةايت ثالوول111114342142
15(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمليكةاحنداك111115342165
15(اورير

ي111116342208
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءوارض 

15(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدبنوكريم111117342238
15(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجبهيجةكروم111118342247
15(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسفيانأيت قاسي111119342274
15(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمبوعباد111120342363
15(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالديبسكينة111121342414
15(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالحسي  دريوش111122342442
15(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمعادالقطب111123342515
15(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءموبت 111124342683
15(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحياةالفقيهي111125343205
15(اورير

ي111126343226
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الصادقبالمهان 

16(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجإيمانسنوسي111127343455
16(اورير

ي111128343689
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحمزةصديفر

16(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةقراروش111129343841
16(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجناديةسمياد111130344139
16(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوججميلةامزوار111131344200
16(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمصطف وسكسو111132344230
16(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسالمةبولودن111133344273
16(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبدهللامعرفة111134344419
16(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنعيمةإدباغ111135344437
16(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجهاجربلحبيب111136344640
16(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبدااللهاقباض111137344655
16(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسارةاجدادر111138344761
16(اورير

ي111139344778
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الكريمجعالن 

16(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنهيلةالصفوي111140344786
16(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنجيةبلقاس111141344802
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجوفاءكوشك111142344951
17(اورير

ىبوتكرميست111143344967 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجبشر
17(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخولةالعباسي111144345203
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةحدوش111145345402
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسناءالفارسي111146345514
17(اورير

ي111147345523
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحنانبنشف 

17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعادابن العريف111148345649
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجغزالنلموالدة111149345761
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجماحسي  الجويري111150345762
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسليمانايت افقت 111151346063
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكوترالطويل111152346090
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوججمالاخراز111153346185
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكريمةشكري111154346208
17(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجيوسفبوردامة111155346508
17(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةاسكور111156346527
18(اورير

ي111157346539
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحسنأشبان 

18(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجامال بالموس111158346541
18(اورير

ي111159346646 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدايننر
18(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرشيدبومليك111160346655
18(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعيدخيار111161346698
18(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزينببنشيخ111162346764
18(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعواطفموعو111163346795
18(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمريمازناك111164346958
18(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحفصةمزي111165347007
18(اورير

ي111166347117 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسناءخرون 
18(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرشيدةامكون111167347144
18(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعىليازناك111168347194
18(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الصادقاوحساين111169347282
18(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجثوريةخليىلي111170347318
18(اورير

ي111171347384
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدالصبهان 

19(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمداوزالي111172347416
19(اورير

ي111173347474
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجايمانصوف 

19(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعىليخويا111174347560
19(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الكريمكميح111175347575
19(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحليمةالفاسي111176347734
19(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةابوالنض111177347800
19(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسمت أيت لحسن111178347840
19(اورير

ي111179347894 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسكينةالعبون 
19(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي111180347956
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعىليانتف 

19(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمالكةامومن111181348029
19(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمريملهراولي111182348070
19(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخولةحميمصا111183348129
19(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحسنرافة111184348188
19(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجصفاءشبيىلي111185348233
19(اورير

ي111186348381
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجاحمدمرض 

20(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحمزةقشار111187348573
20(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالحيداوي111188348584
20(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحنانموطيع111189348632
20(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجإيمانالكتاوي111190348877
20(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحنانالجريد111191349165
20(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةبحري111192349172
20(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبدالرحماناحكيم111193349396
20(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدالجوهري111194349452
20(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةفاتجي111195349684
20(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجايمنغالي111196349720
20(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسناءاعسوين111197349784
20(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجايوبادامارير111198349917
20(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزايدبلخت 111199349952
20(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الجليلشكور111200350169
20(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالهاماوالطالب111201350269
21(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسكينةبوادرارن111202350336
21(اورير

ي111203350367
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجغزالنالعثمان 

21(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي111204350373
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةالراض 

21(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخولةبن الحرش111205350436
21(اورير

ون111206350445 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديحةدرسر
21(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسناءايت موح111207350569
21(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعمرأيت أو فخار111208350610
21(اورير

ي111209350646 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجليىلباضن 
21(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجاحسي  بها111210350706
21(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجامالمزراك111211350914
21(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبدالمجيداد بن احمد111212350935
21(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةالشادلي111213351049
21(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجناديةايت مشكور111214351304
21(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجأميمةباخان111215351455
21(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ضوري111216351565 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسكينةالض 
22(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالشافعيأيت لمي  111217351631
22(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسكينةامزلي111218351745
22(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجغزالنبن المليح111219351785
22(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدالمحجوب111220351947
22(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةالخارف111221352082
22(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالحسنباشيخ111222352213
22(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجيونسايت بن عزوز111223352222
22(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخالدالزياري111224352242
22(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنهيلةتملوت111225352488
22(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةالضحاك111226352501
22(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزينببوشو111227352508
22(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنعيمةسبابت111228352591
22(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الهاديالكوش111229352638
22(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجامل الموسولي111230352651
22(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةازطاط111231352829
23(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزينب الهرام111232352837
23(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبدالعزيزايت قدور111233352864
23(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحليمةعميمي111234352896
23(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدبنور111235352933
23(اورير

ةأرفال111236352988 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزهت 
23(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدبويران111237353032
23(اورير

ي111238353228
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفاليوسف 

23(اورير

ي111239353285 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزكرياءناج 
23(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوججميلةايت بوفوس111240353350
23(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالمهديكساب111241353382
23(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالعالميالشتوي111242353443
23(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجموسبو الصغت 111243353464
23(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرشيدةاسمور111244353509
23(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوج فاطمة الزهراءبومزوغ111245353612
23(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجيوسفمور111246353650
24(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجبديعةبلعيان111247353780
24(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسليمةالباهي111248353933
24(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجأميمةديدي111249353939
24(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسكينةقيبار111250353944
24(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمد رض السالمي111251353948
24(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجياسي  الزاهر111252353968
24(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمالتومي111253354247
24(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجامي  افقت 111254354382
24(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجاكراماشمرتل111255354390
24(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعىليالوليد111256354409
24(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجغزالنموجان111257354619
24(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجايت امباركالسعدية111258354667
24(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءكريم111259354874
24(اورير

ةبولحية111260354906 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسمت 
24(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوج   رشيدايت الرامي111261354975
25(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجيوسفالصديق111262354990
25(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجاسماعيلاالبراهيمي111263355020
25(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجاسماءايت بن عزوز111264355102
25(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحنانكوغالوي111265355281
25(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الغفورايت منصور111266355727
25(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعيدايت العشي111267355782
25(اورير

ي111268355909
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجيوسفالعمران 

25(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمعامر111269355923
25(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنجاةبوزيد111270356075
25(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجي عبد العاليارزدي111271356247
25(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسكينةمساعيد111272356259
25(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحسناءالزاهر111273356278
25(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسناءالمصمودي111274356331
25(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحسناءاقبور111275356487
25(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةالورززي111276356689
26(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسكينةالطوكي111277356705
26(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجأمالفصيح111278356884
26(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوججيهانالشانع111279356903
26(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجليىلسلمان111280356925
26(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرشيدعداوي111281356999
26(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكوثرمطميجي111282357241
26(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبد االلهتحطيط111283357412
26(اورير

ي111284357428
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرجاءشقراسر

26(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحبيبةعباد111285357601
26(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجاسماءاعنيبة111286357827
26(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعائشةالحيان111287357900
26(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدالبحري111288358020
26(اورير

ىمهيوي111289358072 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجبشر
26(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبدالهاديأغدو111290358107
26(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجيوسفالحيان111291358128
27(اورير

ي111292358186
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنزهةالفض 

27(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجهاجرازويتة111293358206
27(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخولةرشوعي111294358279
27(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجدنن بوتغطن111295358433
27(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجهشامالماهر111296358454
27(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجياسمي  ملكاوي111297358539
27(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالفارزكرياء111298358580
27(اورير

ي111299358632
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجصباحالزيانر

27(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجآمنةأفقت 111300358638
27(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجرشيدالكرومي111301358646
27(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحنانارديمن111302358700
27(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكريمةنويا111303358812
27(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةنشاش111304358920
27(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزينبكمال111305358931
27(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعيدةالعبودي111306358957
28(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعصامالشايب111307359043
28(اورير

111308359110
أهل سيدي 

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمريمهماد
28(اورير

ي111309359213
يبن دان  ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالعران 

28(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجماجدة ايت ابرايم111310359249
28(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعيدةلمغاري111311359291
28(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسهامافراح111312359367
28(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجياسي  شتور111313359387
28(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخولةشقيق البدر111314359575
28(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءكنار111315359615
28(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحافظامزيل111316359678
28(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسعيدبوستة111317359691
28(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجناديةالبوعزيزي111318359706
28(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدبغرور111319359799
28(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدبن خلوق111320359811
28(اورير

ي111321359853
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسناءالجنان 

29(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمد امي  بنبان 111322359890
29(اورير

ي111323359922
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنعيمةالسوان 

29(اورير
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةكرمان111324360024
29(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجبهيجةصديق111325360284
29(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجوجدانبوخاري111326360445
29(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجابتسامحبيبو111327360600
29(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمريمبايدو111328360630
29(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمصطف عارسر111329360757
29(اورير

ي111330360770 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالحسي   حبين 
29(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجاكرامرواس111331360791
29(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجصفاءالبكري111332360891
29(اورير

فالنهار111333360896 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجارسر
29(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعادلالعدسي111334360943
29(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعثمانارخصيص111335361245
29(اورير
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جماعي استدعاء

ي111336361314
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعز الدينبوشف 

30(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنور الدينلكحل111337361418
30(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجشاديةأيت سي عال111338361445
30(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةهورش111339361577
30(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجغزالناالداري111340361619
30(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةباللي111341361625
30(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةعجيب111342361740
30(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجلال مريمصوضي111343362082
30(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدصاري    ح111344362106
30(اورير

ي111345362128
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةالعمران 

30(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسلوىايت منصور111346362671
30(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجاباعاللزكرياء111347362676
30(اورير
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جماعي استدعاء

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجصالحبوصليح111348362857
30(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمصطف بويزري111349362872
30(اورير

ي111350362904
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجوسيلةالعمران 

30(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجالحسي  نهاض111351362946
31(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجاسماعيلايت زيدان111352363012
31(اورير

ي111353363183 ةحبين  ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكبت 
31(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةايت احمد111354363272
31(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةأنفلوس111355363304
31(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوججوديةأوغدو111356363325
31(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجناديةالبهلولي111357363354
31(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفتيحةبعوش111358363433
31(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجزهرةابران111359363453
31(اورير
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جماعي استدعاء

ةبن الحبيب111360363473 ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكت  
31(اورير

ي111361363520
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجسكينةالحافط 

31(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجكمالمرزاق111362363534
31(اورير

ي111363363560
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحنانبوسحافر

31(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبدالعاليبكرار111364363566
31(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجابتسامالشامخ111365363772
31(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمن ايت خالي111366363788
32(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجشيماءبوشام111367363886
32(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجخديجةالمومن111368363943
32(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةالرغاي111369364801
32(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجأمينةأوراعي111370365017
32(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجأحمدالمجناوي111371365168
32(اورير
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جماعي استدعاء

ي111372365363
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجفاطمةحموسر

32(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمريمبنعىلي111373366046
32(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدأمغار111374366114
32(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجوصالكعليل111375366281
32(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجنسيمةبوزلمان111376366457
32(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجأيوبأروهال111377367348
32(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجحنانبيبيت111378367891
32(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجمحمدابومعشر111379368173
32(اورير

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليممزدوجعبدالواحد بن دبان111380368652
32(اورير

ي111381368660
فر الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الصمدالشر

1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسارةالغزايل111382368743
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالحكيمبوعبيد111383368930
1(ايت اورير)
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الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجشاديةبشار111384369339
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجابراهيمالسعيدي111385370371
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدايت عال111386370431
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنعيمةايت ابراهيم111387370467
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرض أدار111388371121
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزهرةالنجاري111389371707
1(ايت اورير)

ي111390372369
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكمالالعراض 

1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسكينةعطومي111391372546
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسناءبن عال111392372586
1(ايت اورير)

ي111393372847
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدالعدنان 

1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحسي  ادحماد111394373058
1(ايت اورير)

ي111395373960 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفؤادإيجيج 
1(ايت اورير)
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الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسميةرشيد111396374292
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرجاءبلمودن111397374717
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنسيمةبوغابة111398375779
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعائشةبوكرفات111399375838
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالسعديةالتاج111400376006
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنزهةجدير111401376154
2(ايت اورير)

ةأمكرود111402376175 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكت  
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالمصطف منارص111403376370
2(ايت اورير)

ي111404376373 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريم  الناتيج 
2(ايت اورير)

ي111405376738
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالمهديفيوانر

2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجربيعةبقردوش111406377493
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجيوسفخويا111407377558
2(ايت اورير)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأميمةعقاد111408377592
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمنيةكادوش111409377748
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرشيدقنوف111410378151
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزشاكا111411378201
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجصفاءباكر111412378434
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدانديم111413378451
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجناديةزهت 111414379001
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجهجركناو111415379232
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجاسماعيلفارس111416379290
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدارميدي111417379555
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحمزةبوطريك111418379754
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجصالحعرموز111419380053
3(ايت اورير)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالرزاقاعىلي111420380204
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفريدةبن اعويد111421380429
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الصمدزمخوخ111422381468
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأمالدمار111423381620
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالرحمانالشكر111424381704
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالزهرةالعالوي111425381943
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحمزةازيكي111426382007
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجورضيةالعالوي111427382110
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالمصطف السدراوي111428382252
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعمادالزيات111429382286
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجصابركوغالوي111430382727
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجناديةايت بال111431383042
4(ايت اورير)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجهشامترمون111432383110
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأيوبالبور111433383351
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعمرزعت 111434383885
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الصماداحميمو111435384105
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريماالدريشي111436384242
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالزبت لكبوري111437384250
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الحفيظاكنطور111438384533
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمةلبيهي111439384638
4(ايت اورير)

ي111440384726 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمالكةمشهان 
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسمت ايت الخارص 111441385301
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجاحمدزريبات111442385545
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالربيعي111443385690
5(ايت اورير)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوج كوثربوبحيت111444385892
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرشيدشعبان111445385957
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسلمشطراب111446386348
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدبويحياوي111447386360
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجياسي  أيمن111448386511
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجدنياالغزاوي111449386807
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجهاجردشيش111450387068
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجماريةالهمايم111451387121
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفيصلبن احكيك111452387421
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعادلجعيدي111453387655
5(ايت اورير)

ومي111454387709 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجايوبالكت  
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكوثرميطوس111455388271
5(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدايت المودن111456388317
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجياسي  وداد111457388349
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجصفاءمسامح111458388633
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنزهةرسطاطي111459388990
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الرحمانمركول111460389074
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسعيدبوفرى111461389534
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرجاءحدين111462390051
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسارةاوبيهي111463390368
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأميمة أيت عبيد111464390471
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنعيمةبالقاسم111465390910
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالحقامعكاز111466390925
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنوالأرسام111467391447
6(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجودادالماكري111468391572
6(ايت اورير)

ي111469391583 ةالقطن  الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجصت 
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرشيدالملوي111470391599
6(ايت اورير)

ي111471391815
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجيوسفهيمان 

7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسارةادرع111472391886
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخديجةفرجي111473392055
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسارةلعبودي111474392241
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمبحا111475392294
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الجباراإلمام111476392405
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأسماءبومهدي111477392989
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرض الدادسي111478392993
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفتيحةشخمون111479393034
7(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرشيدباران111480393053
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخديجةطويس111481393173
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسهامبولغم111482393551
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجياسي  وطاهر111483393946
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجوفاء الباز111484394138
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجثوريةالعظم111485394383
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجهاجرالوردي111486394543
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسهامنافع111487395318
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجايمانعبيدة111488395368
8(ايت اورير)

ي111489395503
دون  الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسنالت 

8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجاحمدايت بها111490395602
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمأوتزكي111491395646
8(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجياسي  الحيمر111492396413
8(ايت اورير)

ي111493396418 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسعيدوخن 
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمابوقال111494397075
8(ايت اورير)

ي111495397292
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالمصطف واف 

8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنجاتمطيع111496397594
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجاسماعيلانرار111497397796
8(ايت اورير)

اوي111498397884 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسعادتت  
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحنانلعكروف111499398096
8(ايت اورير)

ديد111500398289 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجياسي  المتر
8(ايت اورير)

ي111501398953 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكوترالبشر
9(ايت اورير)

ع111502399257 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسكينةالشر
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمشفيع111503399389
9(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخولةوالي111504399518
9(ايت اورير)

ةاخليفة111505399525 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسمت 
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكريمةبوزكيف111506399641
9(ايت اورير)

وقات111507400101 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحوريةرسر
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأمالبولمعاط111508400250
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجيوسفشبيب111509400312
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزينبطرشاوي111510400454
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعماداعباد111511401100
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسهاممفتاح111512401158
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدبولعياط111513401242
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجإيمانورار111514401797
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسعيدةالطيب111515401817
9(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمةالرگيطة111516402623
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدادعبو111517403421
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجناديةبلمقدم111518403543
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحياةخدري111519404047
10(ايت اورير)

ي111520404158 ين  الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدلت 
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسلمالعانية111521404204
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسلممهيمر111522404255
10(ايت اورير)

ي111523404413
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجشيماءايتون 

10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدادعبو111524404415
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوججميلةالروح111525404466
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجياسي  الحمراوي111526404633
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجغزالنبنة111527404689
10(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفتيحةالفشتالي111528405038
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالحسي  إدبلعيد111529405601
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخديجةالسعيدي111530405611
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجايوبواكنو111531405923
11(ايت اورير)

ي111532406571 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمروانالخت  
11(ايت اورير)

ي111533406572
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاتنالتحف 

11(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمةابراهيم111534407046
11(ايت اورير)

ي111535407181
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الحقالتساف 

11(ايت اورير)

ي111536407219
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجيوسفالمرتفر

11(ايت اورير)

ي111537407422
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسعيدالمرتفر

11(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجصالحكياطي111538407453
11(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسكينةبونصت 111539407807
11(ايت اورير)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدالنارصي111540407855
11(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجلحسنأيت بها111541408065
11(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزهرةادبن يوس111542408272
11(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجايةالبلعيدي111543408484
11(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسناءلمطاجي111544408539
11(ايت اورير)

ى111545408555 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجموناالبشر
11(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدايت كراش111546408644
12(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجلهإلعبدااحميمص111547409774
12(ايت اورير)

ي111548410146
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكرمهان 

12(ايت اورير)

ي111549410230
ةالتكان  الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنضت 

12(ايت اورير)

ي111550410275
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعمرمكون 

12(ايت اورير)

ي111551410523
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسعيدةالكمون 

12(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجناديةبونهت 111552410769
12(ايت اورير)

ي111553410805
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجودادالكمون 

12(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجيونسعادل111554411374
12(ايت اورير)

ي111555411382
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسكينةالعمران 

12(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنعيمةالفرساوي111556411483
12(ايت اورير)

ي111557412050
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحمزةالحسون 

12(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمالنجاري111558412143
12(ايت اورير)

ي111559412419
ف  الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجهشامرسر

12(ايت اورير)

ي111560412503
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمشوفر

12(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسنأوشجي111561412525
13(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرقيةاوجهي  111562412650
13(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدبوتور111563413656
13(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدايت يحن 111564413659
13(ايت اورير)

ي111565413908 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجناديةلغران 
13(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمباركةالجردي111566414069
13(ايت اورير)

ي111567414785 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدصنهاج 
13(ايت اورير)

ي111568415035
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأسماءبنان 

13(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجايجةنيت سيدعىلي111569415073
13(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالراشديأسماء111570415206
13(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسناءالطلحاوي111571415233
13(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدهواء111572415699
13(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطنةسعساع111573415723
13(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسنراشيد111574416331
13(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكريمةدهروج111575416395
13(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكريمةقزيب111576416407
14(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجامالبالوي111577416787
14(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدالحمداوي111578416847
14(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفابالغ111579417009
14(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجيوسفأيت داود111580417055
14(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحنانايت مالك111581417124
14(ايت اورير)

ي111582417246
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجيونسالفيض 

14(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوج مليكةاوجيل111583417502
14(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجإيمانالرزاوي111584417561
14(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيماموندي111585417699
14(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراء واكريم111586417715
14(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأنسأملول111587417860
14(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكريمةايت توبديرت111588418110
14(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمأيت زيدان111589418325
14(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجاماللمغاري111590418442
14(ايت اورير)

ي111591418505
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجوفاءاسكونر

15(ايت اورير)

ي111592418575
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخديجةمعيف 

15(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنورةايت وحمان111593418727
15(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدبن شامة111594419031
15(ايت اورير)

كي111595419118 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسنالشر
15(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسعاداوريك111596419437
15(ايت اورير)

111597419605
ايت عبد 

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفتيحةالكريم
15(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمةاغدا111598419764
15(ايت اورير)

حو111599419890 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجبهيجةبت 
15(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنوالابن عىلي111600420093
15(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجموسبنغازي111601420106
15(ايت اورير)

ان111602420203 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمجت 
15(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجشيماءحسناوي111603420393
15(ايت اورير)

ي111604420569
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجلحسنمزنر

15(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوج خالدبوجنوي111605420644
15(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحياةأبومسيك111606421387
16(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأمينةجادي111607421724
16(ايت اورير)

ي111608422079 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنعيمةفننر
16(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجصالح الدينبويححان111609422520
16(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنزهأوتنان111610422540
16(ايت اورير)

ةازويتي  111611423006 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزهت 
16(ايت اورير)
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الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسعيدةأدراز111612423041
16(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسناءإتفان111613423047
16(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجدنياالكرجاوي111614423464
16(ايت اورير)

ةالعيار111615423540 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكت  
16(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأسماءالنارصي111616423545
16(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخالدالشكدالي111617423749
16(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحجيبةهدار111618423766
16(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسنامزيل111619423878
16(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسناءبنعشر111620424147
16(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسعادالمعطاوي111621424353
17(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحياةتديست111622424485
17(ايت اورير)

ي111623424537 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجليىلسامنر
17(ايت اورير)
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الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأسماءاوبلعيد111624424773
17(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأسماءأهنشت 111625425493
17(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالحسنالخشاعي111626425494
17(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالرقيق111627425613
17(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخديجةالمصواري111628425619
17(ايت اورير)

ضور111629425657 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحمزةارص 
17(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجبوبكربوسحيب111630426156
17(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرشيدبكارا111631426312
17(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنجيببوسالمات111632426400
17(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفردوسشقور111633426475
17(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمينةامداحن111634426500
17(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخالدبوقدير111635426512
17(ايت اورير)
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الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعمادكوشك111636426517
18(ايت اورير)

ي111637426546
الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنورةاشليج 

18(ايت اورير)

ىاحنداك111638426573 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجبورسر
18(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالصادق زارة111639426641
18(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجصباحبونوير111640426731
18(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعمربنعىلي111641426868
18(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمرادالبيهي111642427037
18(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحياةجعاد111643427206
18(ايت اورير)

ي111644427342 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجلمياءايت العرن 
18(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأمي  الهتهوت111645427372
18(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجماريةوشن111646427429
18(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجامالالسيمامري111647427441
18(ايت اورير)
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الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجهندعزيز111648427558
18(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخديجةايت محمود111649427561
18(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجاسماعيلرسحان111650427758
18(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجيونسالعوال111651427992
19(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفريداوب  ها111652428133
19(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسناءايت صالح111653428341
19(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنجاةنضالدين111654428383
19(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجلبن أفاد111655428632
19(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحجوبةالمعيار111656428657
19(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدأكزول111657429174
19(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسكينةالحطاب111658429203
19(ايت اورير)

وزي111659429331 الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسارةالمتر
19(ايت اورير)
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الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجاسيةلجواد111660429542
19(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرضوانسويلم111661429753
19(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجيوسفاكيس111662430214
19(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفالضهراوي111663430270
19(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالعاليبوكلزيم111664430569
19(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدة الحوز: إقليممزدوجبهيةالجابري111665430745
19(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمحمدبنعاد111666430800
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجأيوبالشتوكي111667430949
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمعادابال111668431516
1(ايت اورير)

111669431668
الهاشمي 
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجنورااالدريشي

1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوججوادغوزي111670431846
1(ايت اورير)

ةوكريم111671431861 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجلكبت 
1(ايت اورير)
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الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجايمانوكريم111672432382
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوج ياسي  بن الفض 111673432451
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجالياس محسنلغالغ111674433030
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسعيدحسون111675433079
1(ايت اورير)

ي111676433218
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعزيزةقراض 

1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجحنانافنو111677433281
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسهيمةافراح111678433304
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجأسماءادعىلي111679433506
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجكريمالعيساوي111680433799
1(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجناديةابوهو111681433831
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبد الصادقمصباجي111682433923
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبدالباسطالقاسيمي111683433984
2(ايت اورير)
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111684434106
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسعيد ايت اعفر

2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسلوىاميسة111685434207
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبد الصمدأيت حمو111686434276
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجانوارلخوادري111687434541
2(ايت اورير)

ينزهة111688434742
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجالونان 

2(ايت اورير)

ي111689435516
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجحكيمةالشعران 

2(ايت اورير)

ي111690435612 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجحمزةوهن 
2(ايت اورير)

ةعطية111691435647 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجبورسر
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجلحسنعالل111692435661
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجخديجةبيلو111693435756
2(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمرادالشعباوي111694435784
2(ايت اورير)

111695435883
ايت عبد 
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعادلالرحمان

2(ايت اورير)
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الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجيونسالفاخري111696436995
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالشائب111697437181
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجزينبجنيخر111698437287
3(ايت اورير)

فاالنصاري111699437294 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجارسر
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجفاطمةاروش111700437299
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفاجري111701437330
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبد الرحمانمخلص111702437653
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجليىلالبوهالي111703437654
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجفاطمةادموس111704437810
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجفوزيةالكرومي111705438293
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمعادباحمد111706438665
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجخديجةالنجاي111707438954
3(ايت اورير)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجفاطمةالطايع111708439366
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمصطف أوبال111709439370
3(ايت اورير)

ال111710439426 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبدالكريمكومت  
3(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءانجار111711439801
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبد الفتاحالحمري111712439884
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسعادالنكيطي111713439939
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجلمياءفدلي111714439969
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجايمانحاجب111715439981
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجحياةطوالة111716440167
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجنورالدينبوخدادة111717440343
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجفاطمةايت افقت 111718440515
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجناديةالمركو111719440655
4(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبد السالمالوكيل111720440900
4(ايت اورير)

ي111721440968 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجفاطمةالطالن 
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجهدىالعزيزي111722441198
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجهندالمخام111723441685
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبويجدكر111724441705
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجهدىحيون111725442027
4(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسكينةمنصورة111726442289
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيملعناق111727442347
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجاميمةايت لعميم111728442671
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعادلمسكي  111729442728
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمالديب111730442804
5(ايت اورير)

ي111731442963 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجكريمةأيت العرن 
5(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجماجدةعكي111732443167
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجماجدةرمزي111733443407
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمحمداحدادين111734443416
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجحسناءالتاكم111735443451
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوج يوسفاعراب111736443507
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسليمةوهيب111737443637
5(ايت اورير)

ي111738443869
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبد المنعمالحباسر

5(ايت اورير)

كة111739443881 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجاسماءبلت 
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسناءالحاللي111740443925
5(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجحسنأيت ثالوول111741444077
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمريمابن الحاج111742444661
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجحمزةوعالم111743444927
6(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجنورالدينالبوعويدي111744444933
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجرجاءالعكاوي111745445066
6(ايت اورير)

ي111746445300
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسكينةالرضوان 

6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجحمزةايت حدو111747445328
6(ايت اورير)

يابورك111748445348
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجلطف 

6(ايت اورير)

ي111749445374
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمريمنفر

6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبدالرزاقبودرادر111750445482
6(ايت اورير)

ي111751445510 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمصطف ايت العرن 
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجخالدالنارصي111752445524
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمصطف أرهوش111753445746
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوج كريمةمارو111754445918
6(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمريمبودال111755445940
6(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزبونقطة111756446076
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجهاجربابانو111757446113
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجخديجةبعزيز111758446313
7(ايت اورير)

111759446605
ايت عىلي 
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجزينبندحمان

7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمنالباجدي111760446770
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجحنانعفان111761446843
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمريماعراب111762446947
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمحمدغافل111763446981
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجرشيدةلهريم111764447333
7(ايت اورير)

ي111765447432
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجنعيمةالزيوان 

7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجخديجةايت امحند111766447789
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجحنانالفقت 111767447946
7(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمنعمفرنان111768447987
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوججميلةاسوي    ح111769448196
7(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسعيدةالمهروج111770448421
7(ايت اورير)

ي111771448544
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمحمدالغيانر

8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجفوزيةبوريم111772448596
8(ايت اورير)

يخرطوش111773448669 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبدالغن 
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوججواداحمو111774448672
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجياسي  بنيو111775448976
8(ايت اورير)

ةسالم111776448993 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسمت 
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمصطف اد لحسن111777449027
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجخولةايت كروم111778449147
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجخالدبوخريص111779449344
8(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمريمزهت 111780449499
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجياسي  مسكالي111781449696
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجراضيةالمومن111782449796
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجحنانساحب111783450189
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجحسنابالغ111784450272
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبدالرزقابوهيدل111785450350
8(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسكينةخلماج111786450409
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسارةالفهري111787450440
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمينةبن فاتح111788450599
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسعادالعباسي111789450936
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجاحسانسابق111790450997
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجفدوىالمرابط111791451139
9(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

ةبركي111792451223 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجزهت 
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالوردي111793451290
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمريمايت واحماد111794451468
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجتوفيقأيت بال111795451472
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجيونسجران111796451700
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجيوسفأخشاش111797451870
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجأيوبلخويل111798451881
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبدالجيالنارصي111799451948
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجرجاءسماري111800452220
9(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجاحمدبادي111801452381
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجنعيمةايت بهو111802452495
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمحمدطويل111803452573
10(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمحمدبحراوي111804452878
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسهاماسىلي111805453058
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوج احمدالقن 111806453333
10(ايت اورير)

ي111807453806
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجياسي  البهنون 

10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسارةعبد المالك111808453982
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجعبد االلهابيهي111809454196
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجنور الهدىبوساق111810454583
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوججميلةأيت عزيزي111811454625
10(ايت اورير)

ي111812454646
الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجحنانالمدن 

10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجمصطف أتساوت111813454690
10(ايت اورير)

الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجحنانموديد111814455232
10(ايت اورير)

ةقبالوي111815455517 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز: إقليممزدوجسمت 
10(ايت اورير)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجابتسامابوالربيع111816455578
1(ايت اورير)

ي111817455583
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجياسي  عرافر

1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجلطيفةبوهالل111818455773
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسليمةالصغت 111819455865
1(ايت اورير)

ي111820456012
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبد الجليلالقلمون 

1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجخالداعراب111821456153
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجغزالناحريىلي111822456267
1(ايت اورير)

ي111823456329 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمريمصت 
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجيونسالصحمودي111824456577
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجإكرامالعياط111825456597
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسهامسكوم111826456601
1(ايت اورير)

ي111827456741
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوججليلةالحشوان 

1(ايت اورير)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجابراهيمادعىلي111828457287
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجاملالنشاط111829457776
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمريمبويغولدن111830457807
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحياةبوعمران111831457913
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوججوادسكوم111832458096
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجهندالطاهري111833458283
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمحمدهدوز111834458330
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن جعفر111835458439
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجماجدةاحسو111836458460
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسوميةتبخصاصت111837458736
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزايت بركة111838458871
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسليمةخديري111839458975
2(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

ي111840459078
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجكوثرسيدن 

2(ايت اورير)

ي111841459082
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجإيمانازلوع 

2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجشيماءبوزاهر111842459190
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجلطف هللاالحجوي111843459395
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجدنياالغشيم111844459434
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحسناءاوريك111845459521
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحميدابودرار111846459607
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسعيدةايت أكادير111847459727
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمريمهمصة111848459944
3(ايت اورير)

ي111849460177
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسفيانالدحمان 

3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجاسماءبولحليب111850460309
3(ايت اورير)

ي111851460334 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعصامالزهت 
3(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجزينبالدريمزي111852460415
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسكينةوجيد111853460470
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمباركواشو111854460535
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسعيدالدربالي111855461011
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجلمياءالروجي111856461053
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمروانبعىلي111857461350
3(ايت اورير)

ان111858461406 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجزكرياءجت 
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمةاشوناض111859461478
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجياسي  أبدرار111860461575
3(ايت اورير)

جمان111861461885 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجأميمةالتر
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجناديةعتو111862461987
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحفصةالعالوي111863462279
4(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجخولةالدكوري111864462469
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبطراح111865462804
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجهندعارب111866463234
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمونيةأيت سالم111867463265
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمهديصفاء111868463333
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسارةسويلطن111869463383
4(ايت اورير)

ةلعجاج111870463496 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسمت 
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبد الحقالعبدللوي111871463630
4(ايت اورير)

ي111872463634
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفتيحةالكونان 

4(ايت اورير)

ي111873463732
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمحسنكباض 

4(ايت اورير)

ي111874463780 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجرشيدالراج 
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجزكيةياسي  111875463962
4(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

ي111876464029 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنورةحاج 
5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجاحمدايت الطالب111877464792
5(ايت اورير)

ي111878464985
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحنانأكونر

5(ايت اورير)

ي111879465025
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجخديجةالدفان 

5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوججميلةبنقرعاش111880465408
5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجاكرامايتسعيد111881465961
5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجرشيدبوكرى111882466064
5(ايت اورير)

ي111883466117
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسعادالخلدون 

5(ايت اورير)

ي111884466278
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحنانالزهوان 

5(ايت اورير)

م111885466314 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوججواداحت  
5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجيونسالحيان111886466371
5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجصالح الدينلكريمي111887466470
5(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمةالشاب111888466749
5(ايت اورير)

ىفتيان111889466782 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجبشر
5(ايت اورير)

ي111890466982 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنارصلحجوج 
5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجزكرياءبنشعال111891467187
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجيوسفاخماضي111892467282
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجياسي  اكناو111893467363
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبد الحقاخدام111894467382
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجصفاءبلغيث111895467406
6(ايت اورير)

ي111896467511 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجاسماءالعزان 
6(ايت اورير)

ي111897468519
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجصالح الدينالقرسر

6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجأنستوغرام111898468765
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجناديةاإلدريشي111899469054
6(ايت اورير)
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الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبد الفتاحالزراف111900469523
6(ايت اورير)

ىايت بلعيد111901469636 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجبشر
6(ايت اورير)

ة111902469695 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحض 
6(ايت اورير)

ي111903469830 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءلعوين 
6(ايت اورير)

ي111904469869
فر الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنزهةالشر

6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنعيمةالفرواجي111905470302
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجخالدالبدري111906470347
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجابراهيماوبال111907470737
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمصطف أوتزغيت111908470878
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجهشاممسالي111909471009
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجخديجةالكادة111910471217
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجناديةمريزق111911471768
7(ايت اورير)
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الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجرضوانعيدو111912471845
7(ايت اورير)

ي111913471852
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجخديجةمشقوفر

7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجالحسي  شجيع111914472168
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسعادعركوز111915472306
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمحمدبن قالة111916472323
7(ايت اورير)

ي111917472467
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنور الدينابرفر

7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجيونسالهطار111918472504
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجأيوببورجالت111919472505
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبدالغفورابن العزيز111920472528
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسكينةبيداري111921472601
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاتحةفارس111922472896
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجرجاءهضوار111923473232
8(ايت اورير)
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ي111924473501
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحكيمةالمرزوفر

8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنجاةديبون111925473745
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجرضوانزيدان111926473990
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمةعيوش111927474356
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسعيدةرسنان111928474365
8(ايت اورير)

111929474717
ايت عىلي 

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءانارص
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجهندطوسي111930474719
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجليىلجدول111931474876
8(ايت اورير)

تنت111932474952 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجرشيدةاعت 
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجخالدامزوز111933475258
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمريمعفيف111934475273
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفيصلصادق111935475368
8(ايت اورير)
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ي111936475471
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالرصف 

9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجرضوانإدصالح111937475494
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجاحساناليساعي111938475541
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمينةالخالدي111939475562
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنورةتيكتيك111940475699
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجتوفيقلكرام111941475851
9(ايت اورير)

باير111942476018 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفبت  
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفتيحةاوبال111943476023
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجناديةبلوط111944476194
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجابراهيمامهان111945476267
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبوكرن111946476364
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجرضوانكوط111947476526
9(ايت اورير)
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الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعمرالدودي111948476690
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعصامواعمران111949476854
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبد العاليابوعبد هللا111950476861
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمحمدتوغرام111951477281
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجيونسايت ادمو111952477313
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحوريةابوكبشة111953477370
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمحمدبابانيما111954477377
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجلبن التومي111955477405
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنعيموديع111956477631
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمرادإبورك111957478073
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوج فاطمة الزهراءاما111958478329
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمريمكعليل111959478333
10(ايت اورير)
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ي111960478355 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجالحسي  كن 
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجزينببوعدي111961478530
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجأميمةبنفاغور111962478677
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسارةأزناك111963478793
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجالحسي  اوتنومار111964478987
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجخديجةأيت أفقت 111965479176
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجالهامبوجليل111966479247
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمحمدكمال111967479267
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجايمانبجان111968479412
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمكروم111969479705
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجلمياءكرموه111970480222
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجهشامالحراق111971480245
11(ايت اورير)
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ي111972480320
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءشكران 

11(ايت اورير)

ي111973480432 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنزهةحسن 
11(ايت اورير)

ي111974480662
فاحمان  الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجارسر

11(ايت اورير)

ي111975480923
وف  الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنورةمتر

11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحمزةالبوجي111976480942
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسناءبوعدي111977481133
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبدالجليلازناك111978481219
11(ايت اورير)

111979481521ArafouchAbdellatifالثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوج
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنهيلةلقطيب111980481623
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمصطف قدا111981481687
12(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجلطيفةأفقت 111982481740
12(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمحمدايت احيا111983482063
12(ايت اورير)
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الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبد الهاديأعصفور111984482116
12(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجالهامالزيادي111985482192
12(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجليىلكلفة111986482270
12(ايت اورير)

ي111987482505 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجيارسالعان 
12(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوججميلةالعصار111988482553
12(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجانساوكاد111989482575
12(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجالحسي  عريف111990482685
12(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحسناءنعمان111991482827
12(ايت اورير)

يابو الهادي111992483209 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبد الغن 
12(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسكينةاحشتي  111993483248
12(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجايوبمينوش111994483269
12(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجربيعةخرموش111995483497
12(ايت اورير)
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نوسي111996483559 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعمرالت 
13(ايت اورير)

ي111997483699
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجلبن الغزوان 

13(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجوفاءأسوس111998483789
13(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجكمال الدينالداف111999484161
13(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعتيقةالمسناوي112000484256
13(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجلطيفةرضوان112001484264
13(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن كران112002484479
13(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجاحساناحاو112003484514
13(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجلطيفةايت وكريم112004484987
13(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبد الصادقحجاج112005485100
13(ايت اورير)

ي112006485298
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجطارقالمدن 

13(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجابراهيماعال112007485750
13(ايت اورير)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجرضااقبىلي112008486021
13(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحنانيحياوي112009486181
13(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنهالغزاوي112010486186
13(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنوراالصغراوي112011486202
14(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحسناءتوزلي  112012486257
14(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسكينةالجزولي112013486446
14(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمحمدالشاوي112014486486
14(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجالمصطف جكان112015486794
14(ايت اورير)

ةارفان112016487185 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجزهت 
14(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجاحمدايت مالك112017487245
14(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجراويةالغلمي112018487263
14(ايت اورير)

ي112019487368
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجزهرةالدمان 

14(ايت اورير)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجبوجمعةايت السبع112020487703
14(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجكمالالروجي112021487723
14(ايت اورير)

ي112022488006
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجرضاالزيان 

14(ايت اورير)

ي112023488238 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجكريمةاعران 
14(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدوزينب112024488336
14(ايت اورير)

ي112025488453
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسهامحافط 

14(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنور الدينلعموري112026488657
15(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجوزاعفاطمة الزهراء112027489738
15(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجيونسلخريف112028489803
15(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجكريمةشكري112029489941
15(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسعادالواسي112030490429
15(ايت اورير)

وكي112031490536 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحفيظةالمت 
15(ايت اورير)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسفيانالقادري112032490818
15(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمةبوتاي112033491037
15(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءفتوجي112034491044
15(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحسناءايت الحاج112035491136
15(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجخديجةاوعىلي112036491229
15(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسعادلعروضي112037491288
15(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبوفتوى112038491546
15(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحليمةالهالز112039491868
15(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبد الفتاحاروجي112040491913
15(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجالمهديموجري    ح112041492090
16(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبد الرزاقسالم112042492439
16(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسفيانبن ضبيعة112043492776
16(ايت اورير)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمعادكوركوز112044493222
16(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنهيلةالسعدي112045493397
16(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجرشيدالرحالي112046493687
16(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبد الصادقبوشتا112047493817
16(ايت اورير)

ةأموس112048493861 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنارص 
16(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسعادالرابجي112049493995
16(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمحسنبنعراب112050494200
16(ايت اورير)

ةجناح112051494286 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوج سمت 
16(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسناءاهدى112052495243
16(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن محيمد112053495386
16(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجالميلوديالشاوي112054495678
16(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمراداشتكت 112055495833
16(ايت اورير)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمةبورصحان112056495909
17(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجالحسي  التغزاوي112057496017
17(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمريمالقبىلي112058496641
17(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجأيوبالقديري112059496678
17(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجخديجةبورصحان112060496688
17(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمينةسكتو112061497012
17(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحسناءٱدل112062497073
17(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجليىلالكرديان112063497121
17(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجكوثرمبشور112064497239
17(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعثيقةبن لبيض112065497391
17(ايت اورير)

ي112066497448
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمحمد رضاالوفافر

17(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجأملغماري112067497485
17(ايت اورير)
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي112068497720
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجوصالالقاض 

17(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجأميمةالسكنة112069497740
17(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعتيقةايت سليمان112070497835
17(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسكينةالصغراوي112071498290
18(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمريمصابر112072498426
18(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبدهللاتبخصاصت112073498562
18(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجماجدةايت منصور112074498951
18(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحمزةهضوار112075499148
18(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجاسماعيلبورس112076499160
18(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسهيلاكراي112077499168
18(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجخديجةبن عالل112078499310
18(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفردوساإلدريشي112079499453
18(ايت اورير)

Page 174/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنجوىمعدن112080499927
18(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبد االلهايت الحاج112081500023
18(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوججليلةايت الحاج112082500101
18(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحسناءخلدون112083500277
18(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعواطفحبيب الدين112084500770
18(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبد الصادقايت مساس112085501107
18(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجكريمةأفاللض112086501131
19(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجيارسقاشة112087501489
19(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجليىلفرحان112088501512
19(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءخعىلي112089501527
19(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجأيوبأيت حمو112090501621
19(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجموالي ادريسرفيق الخت 112091501688
19(ايت اورير)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجسعادالخياطي112092501816
19(ايت اورير)

ع112093501883 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجلبن رسر
19(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءإنوى112094501887
19(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجايوببوالزيت112095501954
19(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحسناءأبراغ112096502128
19(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنوالبوريم112097502508
19(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجحنانبوزيان112098502941
19(ايت اورير)

ي112099502974 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجياسي  الصنهاج 
19(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمةايت كروم112100503275
19(ايت اورير)

ي112101503515 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجهشامحسن 
20(ايت اورير)

ي112102503539 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدالوهان 
20(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجمحمدفريس112103503687
20(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنورةطيب112104503688
20(ايت اورير)

ي112105503727
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبدالرحمانالشانر

20(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوججوادالدهوب112106503927
20(ايت اورير)

زوق112107504212 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجدنيابت 
20(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجيوسفبقادر112108504337
20(ايت اورير)

ي112109504598
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنوالصفصاف 

20(ايت اورير)

ضور112110504840 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعز الدينارص 
20(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءجويدات112111504890
20(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجكريمةالهاب112112505202
20(ايت اورير)

ىوصف112113505233 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجبشر
20(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجكريمةقوالن112114505364
20(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجاناسالفركالي112115505604
20(ايت اورير)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجرشيدالتايب112116505702
21(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفرحالكايلة112117506133
21(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجابتسامبوجان112118506182
21(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنزهةبوصبع112119506261
21(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمةباحمو112120506287
21(ايت اورير)

ي112121506407
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعتيقةالخلوف 

21(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوججميلةأيت سعيد112122506651
21(ايت اورير)

ي112123506753
الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجنعيمةالخلوف 

21(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجخولةكريشاة112124506962
21(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجلمياءنور112125507332
21(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجالمهديالبسطاوي112126507423
21(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجصوفيةايت بريك112127507640
21(ايت اورير)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي112128507726 الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجعبدهللاليتنينر
21(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفتيحةوناد112129507809
21(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءكوغلت112130507907
21(ايت اورير)

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمنت العالوي112131507938
1(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد العاليبها112132508245
1(اورير

ةايت حسو112133508273 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكت  
1(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعائشةامنصور112134508354
1(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجإسماعيلبوركبة112135508474
1(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجيوسفاوعداد112136508645
1(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرشيدةايت عدي112137508904
1(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسناءجومهند112138509062
1(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأيوبلحضور112139509146
1(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسكينةبورمي112140509209
1(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالقادربكار112141509335
1(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجياسي  بنجوطي112142509618
1(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعزالدينأيت احساين112143509765
1(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكريمةمرغادي112144509868
1(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرجاءاكريبب112145509934
1(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمقصدي112146510658
2(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجياسي  الهماز112147510693
2(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالعاليايت عىلي112148510808
2(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسناءلهذادي112149510820
2(اورير

ي112150510838 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجيوسفبعن 
2(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالحسي  الجزولي112151510905
2(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسنالكامىلي112152510994
2(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجشاديةالنضاوي112153511086
2(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدأيت الحاج112154511249
2(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالهاديكربوب112155511326
2(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمادخياطي112156511592
2(اورير

دن112157511753 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكلثومبيت 
2(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمالكامل112158511997
2(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسفيانالتليىلي112159512059
2(اورير

112160512155
مومن 
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفتيحةاالدريشي

2(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعمرانبوالصغت 112161512548
3(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدالشديد112162512636
3(اورير

ي112163512655
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجبدرالبهان 

3(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمامزوار112164512744
3(اورير

ةايت سي بال112165512924 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزهت 
3(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجياسي  كوناين112166513022
3(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمالبوهي112167513254
3(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعزيزةبنيوسف112168513478
3(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسلوىبوري112169513631
3(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهرةالمعن 112170513790
3(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجانسهارش112171513816
3(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالشيماء حليمةباش112172514107
3(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأعريشسكينة112173514176
3(اورير

ي112174514250
ةالوتيفر ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجصبت 

3(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجناديةاسعيد112175514280
3(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفريداد بلقاسم112176514376
4(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجامالايت مجلولي112177514432
4(اورير

يارجدال112178514589 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الغن 
4(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنوحالحيان112179514930
4(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجاسماءننيش112180515044
4(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعائشةمنيدخ112181515314
4(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسناءموش112182515591
4(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجاسماءالعادة112183515618
4(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجلحسنبحوش112184515700
4(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعزيزةفريوطات112185516371
4(اورير

ي112186516484
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الفتاحالعيسون 

4(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسفياناطو112187516785
4(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسناءاطو112188516842
4(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنعيمةوداد112189516976
4(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسفيانالمجدوب112190517108
4(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدأرحو112191517237
5(اورير

ي112192517651 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخديجةالقريشر
5(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمةمعروف112193517883
5(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوججميلةبنتمة112194517945
5(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمأهروش112195518125
5(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد هللاصالح112196518241
5(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الصمادالحداوي112197518319
5(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنهيلةبن اوشن112198518488
5(اورير

ي112199518597
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجايمانحمان 

5(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرشيدحكوش112200518908
5(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسناءاليومي112201519113
5(اورير

ي112202519181
ف  ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحوريةرسر

5(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجامينةرسحالي112203519263
5(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمهديفامفة112204519686
5(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالزبايركشكاش112205519830
5(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعزيزرفيع112206519903
6(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرجاءالراشدي112207520267
6(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجغزالنالحناوي112208520282
6(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجياسي  كمال الدين112209520335
6(اورير

ي112210520402
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجبهيجةبراض 

6(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسكينةالخضار112211520706
6(اورير
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجاحسانالعالمي112212520932
6(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجبسمةعولي112213520983
6(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحمزةالمولوع112214521044
6(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأناسفاكس112215521075
6(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالحسنبناسي112216521099
6(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنجاةايت حوس112217521282
6(اورير

ي112218521580 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الكريمصت 
6(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمادلحسن112219521856
6(اورير

ي112220521876
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعثمانالرمضان 

6(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحنانايت لحسن112221522067
7(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد العاليهالل112222522132
7(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريممبتهج112223522331
7(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسفيانغلوس112224522596
7(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجهشاملعدينة112225522631
7(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجاسماءالصالجي112226522768
7(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسفيانعالوي112227522894
7(اورير

ي112228522905
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعائشةالعمران 

7(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكمالبونصت 112229523055
7(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنجاةحيدوش112230523225
7(اورير

ي112231523435
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاتحةرضوان 

7(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجاحمدالراحل112232523559
7(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالضوفقهي112233523632
7(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءقرع الليل112234523720
7(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخولةالنضار112235523825
7(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرشيد بوستة112236523877
8(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد المجيدلحلو112237524015
8(اورير

ي112238524333 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأميمةأيت العرن 
8(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجوفاءبالوج112239524429
8(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الغفورابركة112240524486
8(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجلحسنبوعالم112241524571
8(اورير

ي112242524657
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجايوبالمزوض 

8(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمارخصيص112243524720
8(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجدكرىباخان112244524869
8(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسناءباعزيز112245525112
8(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجابراهيمالخميىلي112246525437
8(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمةابراراي112247525609
8(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخالدايت مسعود112248525644
8(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمنيةمهيشر112249525686
8(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الحميدالصالجي112250525963
8(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجساميةتاغزوت112251526026
9(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزهرةكعيد112252526162
9(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمجيدةايت عالل112253526199
9(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدااللهبوضلعة112254526253
9(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوججوادمليح112255526588
9(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمصطف ايت مخلوف112256526896
9(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجهندمكتور112257527106
9(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنعيمةمرجع112258527345
9(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنزهةالعرج112259527389
9(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزينبمقدام112260527518
9(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجضوجأوبركوكس112261528049
9(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجيوسفلمغاري112262528205
9(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنزهةالسفت 112263528532
9(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحمزةبنديش112264528646
9(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخديجةابران112265528666
9(اورير

ي112266528739 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجصالحالحضت 
10(اورير

112267529139
أيت أنمار 

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسكينةاالدريشي
10(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحنانمولم112268529290
10(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأبو قاسمسكروت112269529515
10(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدلخشاعي112270529528
10(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزهت المنصوري112271529535
10(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالصادقواكجو112272529778
10(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوججليلةرشيق112273529786
10(اورير

يط112274529841 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمغت 
10(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخولةغزال112275529880
10(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسكينةلحمر112276530029
10(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنسيمةلعنيكري112277530038
10(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحميدايت افقت 112278530218
10(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمبازي112279530220
10(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجابراهيمداندوم112280530664
10(اورير

ة112281530680 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدبن اعمت 
11(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجاسماعيلبوحدو112282530742
11(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمالجواكي112283530796
11(اورير
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمليكلةموش112284531086
11(اورير

ي112285531347
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمةعفر

11(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبالزوبت 112286531381
11(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجودادلكريشي112287531668
11(اورير

ةاوبالل112288531671 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسمت 
11(اورير

ية112289532065 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمحض 
11(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمصعبعجولي112290532243
11(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسناءوابالل112291532447
11(اورير

ىالباينة112292532755 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجبشر
11(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعادلواجي112293533182
11(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكريمةالمرشيد112294533367
11(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسعيدالقزيب112295533410
11(اورير

Page 192/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرشيداد وحمان112296533430
12(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكوثرايت الحمري112297533821
12(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوج انسفندو112298533868
12(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمةاحود112299534009
12(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزهرةبوطاهر112300534027
12(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدالقصت 112301534037
12(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجإيمانأيت عزي112302534129
12(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكريمةايت المودن112303534494
12(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبردوز112304534647
12(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسكينةأتملدو112305534793
12(اورير

112306534916
ايت 

ف ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجايوبالمستض 
12(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكريمخربوش112307534932
12(اورير
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجربيعةشطاوي112308535122
12(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزهرةاجريد112309535196
12(اورير

ي112310535205 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجليىلالطالن 
12(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمبن الزي112311535270
13(اورير

ي الزليكي112312535659 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوج عبد الغن 
13(اورير

ي112313535754 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنزهةيون 
13(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكوثرعرن112314535800
13(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعماد بوستة112315535917
13(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوججميلةكدروز112316536121
13(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزينبأيت زيدان112317536147
13(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسلمبنفاغور112318536357
13(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحفصةبوستة112319536395
13(اورير
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدايت سعيد112320536466
13(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الكبت ايت الطالب112321536524
13(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعائشةالمربوح112322536748
13(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمريمالحشادي112323536770
13(اورير

فبدوكة112324537178 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجارسر
13(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكوثربودالحة112325537352
13(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالنارصي112326537434
14(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدايت بن همو112327537435
14(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالفتاحبهريد112328537654
14(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسنالحنش112329538110
14(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعمرايت حدو112330538126
14(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجلقمانبوقطاية112331538142
14(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخالدايت عبو112332538406
14(اورير

ي112333538436
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحنانالعلوان 

14(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالقاسمي112334538604
14(اورير

ة112335538980 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الصمدنويض 
14(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجصباحالصغت 112336539295
14(اورير

ع112337539299 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجوليدبورسر
14(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجودادكروض112338539407
14(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجابتسامايت الزاوي112339539946
14(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجانورلشكر112340540064
14(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالكريماكليال112341540100
15(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحكيمةداعىلي112342540117
15(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجياسي  لمريس112343540315
15(اورير
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسعادراغب112344540521
15(اورير

ي112345540535 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الصادقالراج 
15(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجياسي  محسن112346540609
15(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحنانأيت عطا112347540983
15(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمرادكمت 112348540985
15(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسارةلقنيفىلي112349541044
15(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجيونسالملكي112350541470
15(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعادلران112351541504
15(اورير

ي112352541812
ةالغونر ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزهت 

15(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجايوبانارص112353542436
15(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأحالمزنيت 112354542480
15(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسلوىلعويدي112355542924
15(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالغانة112356542980
16(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسناءسلوان112357543077
16(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجاسيةانكيدي112358543156
16(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجابراهيمبال112359543408
16(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوج فوزيةايت حسو112360544065
16(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحمزةحزكل112361544388
16(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعمرافيس112362544790
16(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجيعقوبامكون112363544949
16(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخديجةغزوات112364545143
16(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجكريمةبوبريك112365545258
16(اورير

ةالركاب112366545259 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزهت 
16(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الصمدبو العصافر112367545498
16(اورير
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزهرةالحمري112368545878
16(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسنةاألنصاري112369545923
16(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرشيدالمنصوري112370545978
16(اورير

فزايد112371546137 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأرسر
17(اورير

ي112372546569 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفؤادطالن 
17(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجايوبكبادي112373546819
17(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعزالدينموحا112374546941
17(اورير

ي112375546954
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجابراهيمالكمون 

17(اورير

ي112376547098
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجودادأيت القاض 

17(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزينبهموش112377547118
17(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالرزاقالناوي112378547272
17(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الرحمانالنارصي112379547646
17(اورير
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسناءالدرعي112380547685
17(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدفرطاص112381547997
17(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعائشةبنحدوش112382548112
17(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخديجةغالس112383548168
17(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسناءبونوار112384548413
17(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفدوىموهوب112385548471
17(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجايمانالخليفة112386548507
18(اورير

ي112387548754
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعزالدينالعليان 

18(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسناءاحركات112388548893
18(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدايت ايطو112389549404
18(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفوزيةارفان112390549501
18(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدلعمور112391549892
18(اورير
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي112392550729
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحمزةالتحف 

18(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفراحالبكوري112393550859
18(اورير

ةالمرابط112394551013 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسمت 
18(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعزالدينالطوكي112395551020
18(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجوجدانالسكوري112396551343
18(اورير

ي112397551591 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمزهت 
18(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخديجةقراوي112398551915
18(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنجاتهودزي112399552267
18(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعزالدينابوالصت 112400552395
18(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحناناوريك112401552488
19(اورير

ي112402552695 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنهيلةالعمت 
19(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخالدايت امان112403553017
19(اورير
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخالدبوالهوى112404553107
19(اورير

ي112405553834 اج  ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأيوبالخض 
19(اورير

يكشكاش112406553866 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الغن 
19(اورير

ي112407553899 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفراحالزبت 
19(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجلحسنلمسافر112408553919
19(اورير

ي112409554221
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخالدايت القاض 

19(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجخولةالسداوي112410554376
19(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدازناك112411554585
19(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالسعديةاحبيس112412555255
19(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجنوالأشبيظ112413555470
19(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعمراموس112414555487
19(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجسعدالعكاري112415555592
19(اورير
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جماعي استدعاء

قاويليىل112416555641 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجالشر
20(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجغزالنبنعريش112417555939
20(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجهيشامالساعيدي112418556037
20(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالمولوع112419556076
20(اورير

ي112420556164
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الصادقرضوان 

20(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأناسبنهدان112421556229
20(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسنةحالل112422556338
20(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعواطفاوكزو112423556642
20(اورير

ي112424556840
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدروع 

20(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجوفاءناجم112425556870
20(اورير

ي112426556894 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحسناءطالن 
20(اورير

ي112427556963 ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعائشةالراج 
20(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجابراهيمبنلحسي  112428557033
20(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحمزةبرزيز112429557556
20(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزالجد112430558004
20(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجبدرهالل112431558012
21(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجرضوانزريعة112432558238
21(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعزالدينطيطبات112433558550
21(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحمزةسليمي112434558599
21(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعىليوالعشي112435558925
21(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجابراهيمايت احمود112436559084
21(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزكرياءاشويب112437559208
21(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعمرصواب112438559568
21(اورير

ي112439559666
ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجزينباسليمان 

21(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجمحمدأخراز112440559842
21(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوججمالايت منصور112441559880
21(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجأسامةاكوناين112442560096
21(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجحنانالمضحيك112443560306
21(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبدالرحيمالهاللي112444560588
21(اورير

ايت )الثانوية اإلعدادية الجديدة الحوز: إقليممزدوجعبد الغفورمكوش112445560623
21(اورير

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفتغرمت112446560750
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمصطف الربيب112447560887
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجسارةالشواي112448561126
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمينةايت سي عىلي112449561179
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجلبن أرخاوي112450561246
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجرشيدةالسامري112451561452
1(ايت اورير)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبد الهاديالعطاري112452561487
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجنزهةالنيسف112453561693
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوج خديجةوكريم112454562108
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمحمدايت بابا112455562122
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبوريش112456562324
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجسكينةالمعتمد112457562515
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجخديجةبن الباز112458562649
1(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبد االلهبوقدير112459562704
1(ايت اورير)

ي112460562875
الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحركانر

1(ايت اورير)

ي112461562940
الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجزين العابدينالسلوان 

2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجالحسي  كبو112462562942
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمحمدالسامي112463562963
2(ايت اورير)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجحنانالسعيد112464563288
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجنورةاباسو112465563394
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجخديجةمدان112466563596
2(ايت اورير)

ي112467564263 الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعثمانالراج 
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمحمداعريش112468564306
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجرشيدخيار112469564504
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجحنانالمليح112470565029
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمريمابن هدوز112471565067
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمريمايت الطالب112472565417
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجخديجة   احميمد112473565665
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجكوثرزطات112474566003
2(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجرجاءالكرن112475566031
2(ايت اورير)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجسكينةأسويو112476566143
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجخديجةباال112477566205
3(ايت اورير)

ي112478566658
الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجبهيجةلكتارن 

3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجسارةالرامي112479566668
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجلبن البور112480566886
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجسهامامالح112481567137
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجنجاةالصباح112482567152
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبدالجليلإيكاسي112483567228
3(ايت اورير)

ي112484567394
الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمصطف ايت القاض 

3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعصامالرقبة112485567768
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمريمبن احسينة112486567850
3(ايت اورير)

ي112487568308 الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجسعيدالناج 
3(ايت اورير)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمالبكي112488568353
3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجوفاءباغوغ112489568392
3(ايت اورير)

ي112490568873
الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجهيثمامض 

3(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجحسنايت امغار112491569474
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبد المجيدإغيد112492569583
4(ايت اورير)

ي112493569644
الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمالقاض 

4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبد الكريموعتو112494569708
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجنورةتجغرة112495569875
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجهندعامر112496570241
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجلطيفةاتمكونت112497570362
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجسكينةبنبكار112498570468
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجحسنايت امغار112499570580
4(ايت اورير)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجنجاةولدنا112500570746
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجفاضمةمربوح112501571409
4(ايت اورير)

112502571526
ايت عدي 

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجخليلاوفقت 
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجحياةبشتاوي112503571688
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمامالل112504571692
4(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجنعيمةشاح112505571749
4(ايت اورير)

ي112506571864
الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمحمدشوفر

5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجلحسنبلغازي112507571870
5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجحسامالدرسي112508572108
5(ايت اورير)

112509572420JEBRANEYOUSSEFالثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوج
5(ايت اورير)

ي112510572824 الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجهشامالريشر
5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبد هللااساد112511572894
5(ايت اورير)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالحبيب112512573089
5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجرجاءإصفار112513573343
5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجفؤادالحنصالي112514573354
5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعثماناوبال عىلي112515573661
5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجفاطمةاد عبد هللا112516573731
5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجكمالبليط112517573747
5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمحمدأيت مالك112518573962
5(ايت اورير)

ي112519574062
الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجهشامالمغرنر

5(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجسعيدةايت كوفرى112520574199
5(ايت اورير)

اوي112521574315 الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجناديةالعض 
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجحفيظةبوقسيم112522574433
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمحمدانتيف112523575119
6(ايت اورير)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجإبراهيمشاكر112524575269
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجزهرةاد لعشي112525575364
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجخديجةابناي112526576176
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجهجرواكاك112527576224
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجالمصطف المحبوب112528576375
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجحسناءأيت عدي112529576695
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعتيقةميمي112530576736
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجياسمي  عزيري112531576965
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجحسناءانزي112532576974
6(ايت اورير)

ي112533577198
الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمصطف الراض 

6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجخديجةلكديدي112534577498
6(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجكلثومالجابيكي112535577571
6(ايت اورير)
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجسعيدةوكردوس112536577780
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجحنانامنوز112537577928
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجنعيم هللاأتممان112538577935
7(ايت اورير)

يف112539577939 الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجسليمبورص 
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجايماناحسي  112540578078
7(ايت اورير)

ة الكحل112541578203 الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوج نصت 
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمريمقاديري112542578314
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجرحالليمان112543578349
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجكريمةشيبون112544578604
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجسلوىسدوسي112545579571
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجرض أحنوش112546579744
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجأمالبوحفوظ112547579877
7(ايت اورير)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجليىلالعاقل112548580541
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبد الجليلالولي112549580728
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجأناسخرباش112550580871
7(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجناديةالوركة112551581329
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجابراهيمالصابر112552581578
8(ايت اورير)

وا112553581903 الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمصطف احبت  
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمينةلغواسىلي112554582060
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجسهيلةاللواح112555582345
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجزهت بيا112556582760
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجنورةالمستوي112557582880
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجامي  ادعىلي112558582926
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمريةبوعدي112559583071
8(ايت اورير)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجكوثرعكاشة112560583479
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجهناءالعطفاوي112561583552
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجأسماءلهمام112562584018
8(ايت اورير)

ىايت ازي112563584241 الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجبشر
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجأحمدالعلوي الفلس112564584296
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعتيقةالحطاب112565584523
8(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعمادأيت عطا112566584553
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجحميدحداوي112567584571
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجنسيمةعرفاوي112568584722
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجنوالمور112569585066
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجفوزيةبويزعوفن112570585080
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجالحسي  بوري112571585205
9(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجرجاءبوستة112572585281
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبدالرزاقمنصت 112573585322
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجامينةالهيباوي112574585368
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجإيمانالشواف112575585868
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجرفيقافارس112576585912
9(ايت اورير)

قاوي112577586636 الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجغيثةالشر
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجامينةامهان112578586692
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجلطيفةاسدا112579587136
9(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمريمأيت الحمار112580587141
9(ايت اورير)

ي112581587437 الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجرشيداليعقون 
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجخديجةاقاريض112582587502
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبد الرزاقايت افقت 112583588166
10(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجحسنالمزواري112584588672
10(ايت اورير)

ي112585588999
الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبد الواحدالسحبان 

10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوججمالاجريف112586589036
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجخدیجهجعا112587589102
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبد الهاديايت لحسن112588589790
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجلبن لكحل112589590001
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوججميلةالكيحل112590590222
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجحنانسنوسي112591590851
10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجلحسنامعكاز112592590924
10(ايت اورير)

ي112593590969
الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجكريمةالكمون 

10(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوججليلالزاويت112594591075
10(ايت اورير)

ي112595591083
الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجسالمالرحمان 

10(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجزهرانميمد112596591193
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجياسي  نوري112597591553
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجغزالنالعموري112598591570
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعمرامزيىلي112599591620
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجهندزهري112600591624
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجزهت خليل112601591858
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجنوالايت الكبت 112602591913
11(ايت اورير)

ي112603591963
الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجعبد الحكيمصديفر

11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوججميلةمالجي112604592044
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجمحسي  ادواب112605592189
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالفاطة112606592417
11(ايت اورير)

112607592625
ايت محمد 

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجفاظمةامبارك
11(ايت اورير)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجهشامالنارصي112608592672
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجسناءنشيفة112609592923
11(ايت اورير)

الثانوية اإلعدادية المعتمد بن عباد الحوز: إقليممزدوجامي  موحد112610593273
11(ايت اورير)

ي112611593596
الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجفاطمةاشبان 

12(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعدنانالبحري112612593732
12(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمبرهموش112613594031
12(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمينةمنجىلي112614594113
12(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعبد االلهبنعال112615594216
12(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجوفاءهريمو112616594625
12(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجفاطمةمصباجي112617594678
12(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجيوسفاكري    ح112618595088
12(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجيوسفايت كروم112619595310
12(اوريكة)السوسي 
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجابراهيمايت قدور112620595642
12(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوججمالأغي  112621595682
12(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمحسنعركان112622595808
12(اوريكة)السوسي 

ي112623596056
الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعثمانالميمون 

12(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجلبن المنشط112624596339
12(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجأسماءالسعيد112625596623
12(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعبد العاليالزهري112626596757
13(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعبد  هللاإغرم112627597580
13(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجخديجةوعتو112628598061
13(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجكوثرالبشار112629598801
13(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجفوزيةاحبابو112630599021
13(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعبد الحقمضفر112631599158
13(اوريكة)السوسي 
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ي112632599738 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجنورةبعن 
13(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجإسماعيلشكيح112633599797
13(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجفدوىفتاح112634599952
13(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجكريمةلطرش112635600127
13(اوريكة)السوسي 

ينايت عىلي112636600232
الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجالمدان 

13(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعبد الكبت الكيجي112637600235
13(اوريكة)السوسي 

ي112638600537
الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمادمنانر

13(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجربابعائدو112639600938
13(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعزوزي112640601070
13(اوريكة)السوسي 

ال112641601809 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجسليمةويت  
14(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجزكرياءأمهماز112642601897
14(اوريكة)السوسي 

112643601950
ايت عبد 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزالكريم
14(اوريكة)السوسي 
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الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجحسنبوستة112644602031
14(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجنزهةبوعرصة112645602286
14(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجياسي  شكت 112646602768
14(اوريكة)السوسي 

يف112647602887 يالشر الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعبد الغن 
14(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجخديجةوكاك112648603051
14(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجهشامامروان112649603172
14(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجحمزةاغاظ112650603502
14(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجحناناحبيس112651603632
14(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجراويةبحمد112652603754
14(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمحمدحلول112653603761
14(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعزيزةالوركي112654604069
14(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجفاطمةالزاكي112655604234
14(اوريكة)السوسي 
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الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجنعيمةايت بال112656605022
15(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجكمالالمقاوس112657605194
15(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجغزالنالعشي112658605206
15(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجخالدبعوش112659605374
15(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجخالدمزوز112660605437
15(اوريكة)السوسي 

ي112661605530 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجاسالممتمن 
15(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجهجرالزوان112662605605
15(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجسعيداكتوبري112663605812
15(اوريكة)السوسي 

ان112664605863 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجخولةجت 
15(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجالسعديةعفيف112665605928
15(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجحفيظةشايط112666606152
15(اوريكة)السوسي 

يركيع112667606325
الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجالحنف 

15(اوريكة)السوسي 
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الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمحمدالطمار112668606387
15(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمريمالعروسي112669606612
15(اوريكة)السوسي 

موش112670606779 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمصطف ارص 
15(اوريكة)السوسي 

ةأيت محند112671606955 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجكت  
1(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجليىلشباب112672607017
1(اوريكة)السوسي 

امطي112673607594 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجنهيلةالشر
1(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجحفيطةالحمزاوي112674607743
1(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعبدالحكيمبوزيد112675607876
1(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعبد العالياحريس112676608155
1(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجزهت الشتوي112677608682
1(اوريكة)السوسي 

ي112678609129
الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجحنانالحموسر

1(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجحياةعابدي112679609235
1(اوريكة)السوسي 
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الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمحمدوقالل112680610253
1(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمحمدطيوري112681610359
1(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجنعيمةمصوري112682610513
1(اوريكة)السوسي 

ي112683610573 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجفوزيةلقجين 
1(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجبوبكربوسالت112684610620
1(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجهيثمكرمان112685610700
1(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجأسامةآيت أمقران112686610919
2(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجالهامالمدن112687611324
2(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمحمدايت حمو112688611360
2(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجخالدالديب112689611426
2(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمحمداهنيش112690612123
2(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجحكيمةداخ112691612186
2(اوريكة)السوسي 
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الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعادلايت عدي112692612213
2(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجيوسفعبقاري112693612277
2(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجنعيمةبونانا112694612441
2(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمحمدالرامي112695613227
2(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجوفاءشنيشن112696613233
2(اوريكة)السوسي 

ي112697613236 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجوردةحسين 
2(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعبد الواحدطور112698613443
2(اوريكة)السوسي 

ةالمعدن112699613877 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجزهت 
2(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجرجاءفرحات112700614053
2(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجنورةالصديق112701614522
3(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجسليمةلكبيدة112702615267
3(اوريكة)السوسي 

ي112703616027 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجسهامالطالن 
3(اوريكة)السوسي 

Page 226/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي112704616258
الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالقاض 

3(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجبدرلعروسي112705616330
3(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمصطف اغدا112706616347
3(اوريكة)السوسي 

ضور112707616593 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمحمدايت رص 
3(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجسكينةبوخيمة112708617870
3(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمينةالدربالي112709618212
3(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجرقيةأمكوي112710618229
3(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجحميداللوزي112711618416
3(اوريكة)السوسي 

ي112712618707
موالي  عبد الفاروفر

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجهللا
3(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجيوسفالمسبوك112713619188
3(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجهشامكاري112714619405
3(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجحنانالعماوي112715619505
3(اوريكة)السوسي 
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الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجكوثربومان112716620072
4(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجنسيمةمهروج112717620098
4(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجالصديقأزمالح112718620207
4(اوريكة)السوسي 

ج112719620444 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجابتسامالت 
4(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجحسناءبوالراي112720620763
4(اوريكة)السوسي 

ي112721620764 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجحسنحمن 
4(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجيوسفبولعجاج112722620779
4(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوججمالاكراب112723621321
4(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجحميدتليلت112724621475
4(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجاحمدايت حسو112725621732
4(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجفاطمةالشاوي112726621779
4(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوج  انصافكرماوي112727621926
4(اوريكة)السوسي 
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الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجفرحمفتاح112728622035
4(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعبد الواحدايت ابرايم112729622105
4(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجحسناءادالمي  112730622260
4(اوريكة)السوسي 

يلشهب112731622374
الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجتجان 

5(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمحمداغمور112732622590
5(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجسلمةنومغار112733622843
5(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمريمأوعيش112734623298
5(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجالمهديبنعلوش112735623351
5(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمريمكريم112736624290
5(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجيوسفلرماش112737624926
5(اوريكة)السوسي 

ي112738625684
الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجاحالمالعربان 

5(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجخديجةعالوي112739626479
5(اوريكة)السوسي 
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يابوالنارص112740626619
الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجالواف 

5(اوريكة)السوسي 

ي112741626763 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجنشينالخصن 
5(اوريكة)السوسي 

ي112742626895
الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجيونسلمغرنر

5(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجخديجةبابا112743626900
5(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجهاجرأشكيكة112744627254
5(اوريكة)السوسي 

ي112745627279 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجفتيحةالمنج 
5(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجسكينةالبوسطي112746628620
6(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعواطفايت حماد112747629331
6(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجياسمي  شطراب112748629898
6(اوريكة)السوسي 

ي112749630743 الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجأمي  حسين 
6(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجفرحبوغدادي112750631914
6(اوريكة)السوسي 

ي112751631974
الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجنعيمةالدمنانر

6(اوريكة)السوسي 
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الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجدنياالناعوري112752632256
6(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجعبد الهاديالتدالوي112753632436
6(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجغزالنبوخيمة112754632634
6(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجخديجةالسعيدي112755634519
6(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجالحسي  بوسعيد112756634655
6(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمحمدأعراب112757634893
6(اوريكة)السوسي 

112758635053
الثانوية التأهيلية الثانوية المختار الحوز: إقليممزدوجمروانمع 

6(اوريكة)السوسي 

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجزهرةنعيم510001240453
1(بلدية شيشاوة)

ي510002240565 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوججمالالحبيشر
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهاألشقر510003240571
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجكمالإنتان510004240684
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجكوثرارغية510005240704
1(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمريمكركر510006240750
1(بلدية شيشاوة)

ي510007240754 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجياسي  بعن 
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدادماغ510008240775
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجأمالخلوق510009240832
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحفيظفاتح510010241085
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمروانالكتاوي510011241099
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت بها510012241162
1(بلدية شيشاوة)

اغطي510013241335 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسلوىالشر
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجهشامبلحبيب510014241354
1(بلدية شيشاوة)

ي510015241557 يأجبت  الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغن 
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالناموس510016241761
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسكينةصادق510017241776
2(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسغت يوسف510018241846
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبولغمان510019241983
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحبوج510020242055
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحليمةفرحات510021242105
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينحافيظ510022242111
2(بلدية شيشاوة)

وكي510023242190 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفمت 
2(بلدية شيشاوة)

اط510024242341 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانالغت 
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسفيانحرياط510025242365
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمريمموهيب510026242367
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالهرامي510027242480
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبن الغازي510028242483
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمينةالعباسي510029242653
2(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجفدوىالحناوي510030242670
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجايوبالختاوي510031242672
3(بلدية شيشاوة)

ي510032242719 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجخالدامن 
3(بلدية شيشاوة)

د510033242744 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمباركولت 
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالمهديالصغت 510034242760
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجصالح الدينسوسان510035242769
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجاسيةالكبوس510036242770
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجودادالبشار510037242807
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالمصطف المعزوزي510038242860
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحسنالنقاب510039242894
3(بلدية شيشاوة)

ي510040243033
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينبلقاض 

3(بلدية شيشاوة)

ضوري510041243066 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجليىلالض 
3(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجهشامامسن 510042243213
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوججمالسهام510043243237
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسعيدايت اومعىلي510044243249
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشاكر510045243273
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجخولةسليمي510046243281
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  العسىلي510047243318
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالمكاوي510048243378
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالحسنابال510049243907
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالهاملهديىلي510050244054
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجأسامةاكيض510051244063
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمريملهديىلي510052244253
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسمت العشاق510053244354
4(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجكوثربوعيشي510054244366
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  أيت حىلي510055244409
4(بلدية شيشاوة)

ي510056244479 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعاطيالقطن 
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوججمالاجي510057244636
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعالءموكيب510058244745
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبنيونس510059244792
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالساقري510060244793
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصادقالقرطاوي510061245232
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجماجدةكميشي510062245237
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسعادمصباح510063245272
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبرضاش510064245362
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسعيدبابا510065245562
5(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحسنلطرش510066245728
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعادللمباركي510067245909
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسفيانحكان510068246036
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبن زينب510069246218
5(بلدية شيشاوة)

ي510070246426
ةصدفر الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجبورسر

5(بلدية شيشاوة)

ي510071246480
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجيزيدالزاليف 

5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعمادأفنت510072246484
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالوثيق510073246507
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدجميىلي510074246552
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدقسمي510075246703
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءقنديل510076246957
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمريمبنبديس510077247030
6(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفبودية510078247262
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسعدالبننات510079247284
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالموقتجمال510080247472
6(بلدية شيشاوة)

يفداوي510081247495 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالعرن 
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجفؤادعنكور510082247526
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحسامعلوش510083247539
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاحمزة510084247551
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوججوادالناوي510085247554
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجربيعبوعبيد510086247593
6(بلدية شيشاوة)

ي510087247626
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحليمةحفيض 

6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةاوحدو510088247669
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحميدوزواز510089247786
6(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجياسي  المسعودي510090248110
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمريملزغم510091248160
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعمرأرشتوي510092248203
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالفناوي510093248323
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحمانايت عالل510094248549
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمالجعفري510095248552
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجوليدالغادي510096248590
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجغريبمنو510097248633
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالحمداوي510098248696
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجرشيددينار510099248708
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالهامجوادي510100248728
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعواطفكرومي510101248738
7(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعمرالسفولي510102248768
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجكريمةحمدوش510103248898
7(بلدية شيشاوة)

ي510104248961
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعمرالصوف 

7(بلدية شيشاوة)

510105249015
محمد 
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالبودربيىليالفاضل

7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالمعزوزي510106249021
8(بلدية شيشاوة)

ي510107249032
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجطارقلفريفر

8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمريمالعباسي510108249064
8(بلدية شيشاوة)

ي الضمت 510109249083
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجابتسامهان 

8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمحمداخياض510110249102
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعقاوي510111249196
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسفيانبوزهور510112249230
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  بوالنيت510113249240
8(بلدية شيشاوة)
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اوي510114249360 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجزكيةالصت 
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجنورالديننظيف510115249374
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجأمي  بسباس510116249433
8(بلدية شيشاوة)

ادعي510117249448 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلت 
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوججواداوبال510118249509
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعصامالطرحات510119249621
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسكينةلخوير510120249807
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالزعراوي510121249840
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالفنيدفاطمة الزهراء510122249906
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجلبن لبهىلي510123249973
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعتيقةغزار510124250070
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمريممحرس510125250271
9(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجشيماءلغريب510126250300
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبدالجليلاألهاللي510127250354
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالصبان510128250512
9(بلدية شيشاوة)

510129250530
العلوي 

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

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمرادمقىلي510130250554
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمصطف بلفقت 510131250652
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالعسل510132250705
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجلحسنماماس510133250708
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجبدرالولج 510134250736
9(بلدية شيشاوة)

ية510135250748 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالت 
9(بلدية شيشاوة)

يوي510136250767 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجصفاءلت  
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزمسعيد510137250826
10(بلدية شيشاوة)
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ي510138250931
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجرض البهان 

10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسارةبوكيدة510139250957
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسناءقنديل510140250999
10(بلدية شيشاوة)

ي510141251043 اين  الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجأميمةرسر
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحسناءأتربان510142251188
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالنجار510143251198
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالعظم510144251236
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسعيدادالحاج510145251309
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد المنعمأبو السعد510146251314
10(بلدية شيشاوة)

ي510147251477
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوججمالحمان 

10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد القادرالصالجي510148251553
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعثمانبرهوم510149251612
10(بلدية شيشاوة)
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ي510150251667 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمصابت 
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمعادامدجار510151251760
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد السالمالعبدي510152251761
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجخديجةااليقايمي510153251876
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبوعود510154251986
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحياةأيت الطالب510155252032
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحسنايت الحسي  510156252315
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجأيوبحادق510157252579
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسعيدايت احمد510158252621
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحسندادا510159252623
11(بلدية شيشاوة)

ي510160252720
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمليكةالبوعنان 

11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالحومات510161252771
11(بلدية شيشاوة)

Page 244/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحسنشطت 510162252872
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمليكةالضناية510163253028
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالحامدي510164253059
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجرشيدحريشو510165253152
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاالرباعي510166253224
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالقرقوري510167253341
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجكمالالكرد510168253374
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمنت الحمادي510169253423
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالمصطف مخاطر510170253483
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجرض ظريف510171253562
12(بلدية شيشاوة)

ي510172253723 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالماكن 
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالرايس510173253742
12(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالسعدي510174253750
12(بلدية شيشاوة)

ي510175253799 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحسنالقدمت 
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعصاموارحو510176253827
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد الفتاحدردان510177253938
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةحمادة510178253976
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد المالكالبهلولي510179254207
12(بلدية شيشاوة)

ي510180254247 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجخديجةصت 
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوججهانمروش510181254279
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللههديم510182254325
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمروانمنوي510183254357
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعادلالمهاجر510184254384
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجلبن عامر510185254387
13(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالحجامي510186254445
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةامدجار510187254639
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالطاهري510188254642
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعائشةغزار510189254695
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجخديجةايت بال510190254909
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجلبن بوعوادي510191254956
13(بلدية شيشاوة)

ان510192255256 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجامباركالعتر
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسعيدازغيغ510193255311
13(بلدية شيشاوة)

ي510194255492 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجأميمةالصفن 
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسميحبولصضال510195255502
13(بلدية شيشاوة)

كاوي510196255588 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجإلهامالشر
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجابتسامياشي  510197255745
14(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعمركريمي510198255839
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجكلثومداود510199255926
14(بلدية شيشاوة)

يالراب510200256061 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد النن 
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالحسنديليت510201256088
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجهدىلكرام510202256209
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  امرايت510203256230
14(بلدية شيشاوة)

510204256320
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجليىلالزويتر

14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجحنانأكضيض510205256345
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجفاتنبوالنوارص 510206256349
14(بلدية شيشاوة)

غل510207256372 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالت 
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينسهري510208256379
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعيشالعزاوي510209256560
14(بلدية شيشاوة)
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ي510210256639 اين  الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجنورةالشر
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدكناوي510211256898
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمليكةأسالم510212256973
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريماحشي510213256979
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبوبلهوم510214257002
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجايمانحوران510215257009
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدولدالفن510216257054
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسعيدعبد الدائم510217257202
15(بلدية شيشاوة)

افبوحافة510218257320 الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجرسر
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوججوادالطاهري510219257527
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمجيدةاالخض 510220257634
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجهيبةاحريف510221257892
15(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبنتفور510222257926
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةبولعراف510223257972
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوججميلةميدي510224258191
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري شيشاوة: إقليممزدوجمينةمتصف510225258569
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبها510226258571
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجوفاءبوكال510227258707
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسميةالبقولي510228258769
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمأيت فاسكا510229258789
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجنجيبمصدق510230259049
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالشوكة510231259092
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلحصار510232259165
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالسعيدصابري510233259407
1(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجغزالنغانم510234259411
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجامالالكفاجي510235259419
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعثمانزراري510236259423
1(بلدية شيشاوة)

ي510237259425
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوججهادالسالن 

1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرزاقرحالي510238259502
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسارةموطهت 510239259529
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفالحيان510240259642
1(بلدية شيشاوة)

ي510241259823
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمريمكفون 

2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجزينبالزنزون510242259850
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمبن لعريف510243259908
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفهيمةبولحبال510244259949
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسعيدأيت عال510245260185
2(بلدية شيشاوة)
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ي510246260231
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعادلتونر

2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمون بن عبوا510247260243
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدابن الصغت 510248260244
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدكركوس510249260259
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفطومةاقديم510250260289
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوج هشاملحميم510251260302
2(بلدية شيشاوة)

ي510252260336
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجهندالعمران 

2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءناجم510253260499
2(بلدية شيشاوة)

ي510254260609
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجبدرالدينالدحان 

2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجليىلالدرعي510255260745
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجليىلدمون510256260864
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالحسنحيدة510257260907
3(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالبصطامي510258260934
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالحسننجماوي510259260949
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرفيقرسون510260260990
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجهندالسماللي510261261011
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسارةكاون510262261045
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجنزهةكحل العيون510263261155
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوججميلةخرباق510264261160
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءسادي510265261253
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوج فاطمة الزهراءقصدي510266261301
3(بلدية شيشاوة)

ي510267261355 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجحياةالعنبون 
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجأيوبزبت 510268261392
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعماداوشيخ510269261417
3(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمرادالجابري510270261477
3(بلدية شيشاوة)

ك510271261512 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةبلت 
4(بلدية شيشاوة)

ي510272261561 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالموين 
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمريمدليان510273261575
4(بلدية شيشاوة)

ةالسعيدي510274261757 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجبورسر
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءامهيدري510275261788
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالتهاميبنهنية510276261796
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمريمابوليح510277261803
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوج فاطمة الزهراءالغوات510278261816
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجنزهةحرش510279261929
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجلحسي  اد سعيد ابال510280262004
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسناءعصفرو510281262057
4(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعائشةبراش510282262103
4(بلدية شيشاوة)

ي510283262151 فالطالن  الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجأرسر
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمريممسكاوي510284262422
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاتنبنبلة510285262447
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةزوهري510286262477
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالسيدةاكومي510287262483
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجخديجةلحريزي510288262756
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعائشةباعيش510289262804
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجخالداكضاش510290262946
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجإدريسبنهرى510291262965
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوججميلةزهري510292263055
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوججماللوضىلي510293263138
5(بلدية شيشاوة)
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يبريديز510294263153 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالعرن 
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجهشامالخراك510295263192
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجأميمةالصالجي510296263197
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسكينةعواد510297263212
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمونةبنحجيب510298263240
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمريمنارص510299263302
5(بلدية شيشاوة)

اب510300263434 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوججمالأرص 
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالرباطي510301263467
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجغزالنسامي510302263472
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالعلميفاطمة الزهراء510303263505
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسهامكحلوس510304263845
6(بلدية شيشاوة)

ىقضي510305263964 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوج بشر
6(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجحمزةعالوي510306264073
6(بلدية شيشاوة)

ادعي510307264358 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسكينةلت 
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجكوثرأيت لحميدي510308264399
6(بلدية شيشاوة)

ي510309264407 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالنت 
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجلحبيبلميل510310264879
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبدر510311264949
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالهاديشبشوب510312264969
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد المولايت بال510313264979
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمآيت الرايس510314265017
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاضنةأصبان510315265074
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوججمالمنشط510316265095
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبنمبارك510317265174
7(بلدية شيشاوة)
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ي510318265286 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزالفرج 
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجأنسالعيادي510319265339
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجليىلالدومي510320265401
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسعيدكوحو510321265422
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبراهمي510322265470
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجإلهامكرتري510323265485
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسهامالفاضىلي510324265532
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجخولةكحواش510325265585
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت الطالب510326265730
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجأصالة زكيةالفادي510327265745
7(بلدية شيشاوة)

ي510328265793 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالحجون 
7(بلدية شيشاوة)

ىبوهية510329265972 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجبشر
7(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمكرت510330265977
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيممومن510331266164
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمداحمو510332266304
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجأميمةمحمودي510333266465
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالحراق510334266501
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجرشيدمسكوب510335266735
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمليكةقري510336266752
8(بلدية شيشاوة)

نوسي510337266824 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجنورىالت 
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجهدىدوق510338267142
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحمي  510339267210
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبنشطو510340267226
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمريمدواي510341267325
8(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدالحراث510342267505
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمأيت كروم510343267559
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجيوسفابوالصت 510344267785
8(بلدية شيشاوة)

ي510345267788
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسارة الوحمان 

8(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةانزوم510346267864
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبن ادريس510347267898
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمعموري510348267955
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجخديجةشابيخ510349268079
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحميدجاعة510350268103
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرفيعكراب510351268128
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمريمالزوهري510352268163
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجبلعيدسماخو510353268179
9(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسكينةويك510354268181
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجلمياءخليل510355268227
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجحنانالعسولي510356268370
9(بلدية شيشاوة)

ي510357268433
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالحسنالوعثمان 

9(بلدية شيشاوة)

ي510358268582 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجكوترالمرتج 
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالشهباوي510359268597
9(بلدية شيشاوة)

ي510360268753 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمريمليعيشر
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاجب510361268872
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةبوبريك510362268931
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالمهديفارس510363269096
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةخرصة510364269241
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجخدوجباكزي510365269245
10(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوججمالهمو510366269316
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمد الحبيبكثيف510367269389
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفؤادابوزهرة510368269393
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجحميدالكداري510369269417
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الفتاحرقوب510370269483
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد اإللهغراير510371269536
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجايمانحسيمي510372269695
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالرب  ع510373269756
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسناءبارة510374269985
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزالسماللي510375270001
10(بلدية شيشاوة)

ي510376270006 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيماكشت 
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوج محمدالسبع510377270061
11(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمروانصديق510378270185
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالجليلالعوامي510379270217
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوج  زينبمقتطف510380270401
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجكمالالطوسي510381270477
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدعبدون510382270501
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوججهادزروق510383270512
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجنور الدينالكوتاري510384270608
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجنورةحاتم510385270661
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوج وفاءبشكر510386270683
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمصطف عاشق510387270799
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجكوثرعزيز510388270819
11(بلدية شيشاوة)

ي510389270826
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالزهراءزريف 

11(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوججاللالفيالوي510390270829
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسهاملفحل510391270894
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجماريةالزلزولي510392270920
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةاهميد510393271107
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجاحسي  نارص510394271211
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجايوبمومن510395271217
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسميةلشقر510396271236
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسكينةجوهر510397271293
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمريمكرياط510398271345
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمد أمي  بودري510399271434
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسلوىبضي510400271470
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجيونسبكسان510401271740
12(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسعيدتزموت510402271755
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجرجاءنعوم510403271859
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجايت طريطعائشة510404271898
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمصطف لشهب510405271908
12(بلدية شيشاوة)

ي510406271918
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزاتلمسان 

13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوج رقيةكعكوع510407272040
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجصالح الدينالجوهري510408272155
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسلمروجي510409272209
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجإقبالالحفيان510410272308
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالضاوي510411272358
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد القادرحسونة510412272560
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمريم الزيات510413272673
13(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجشيماءمستيك510414272691
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعاليخلوق510415272850
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجإيمانبوسهمي  510416272861
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوعجي  510417272871
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد المنعملهجوج510418272894
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجاحمداكرام510419272950
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدخالص510420272974
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالفاللي510421272978
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةمقبول510422273001
14(بلدية شيشاوة)

ري510423273014 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالكت  
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفيصلبولعيد510424273068
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجصباححنيبة510425273081
14(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالوردي510426273271
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجيوسفباز510427273384
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالزمزمي510428273432
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعسيلية510429273602
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجيونسزنتان510430273628
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجشيماءسالك510431273692
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعمادطاسم510432273884
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءشوال510433273914
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت امغار510434273917
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد المجيدامزيل510435273938
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعيشايت بلحسي  510436274095
15(بلدية شيشاوة)

ي510437274234 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاالنعت 
15(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلالرايشي510438274242
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينباهري510439274265
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعزيز510440274654
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالكرومي510441274790
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد السالمالرحالي510442274797
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالبامهاودي510443274898
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالغنجاوي510444274945
15(بلدية شيشاوة)

ي510445275034 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجهشاملعبون 
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  أزافاض510446275144
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمريمالعيساوي510447275503
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالمنوزي510448275704
15(بلدية شيشاوة)

يسمقا510449275829 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالعرن 
15(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعمادلقداري510450275847
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجخالدايت احمد510451275893
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالهياض510452275938
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوج أيوبزرداوي510453275959
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجبدرقمر510454276132
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالقاسمي510455276222
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمبوتفاست510456276273
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالكمراوي510457276314
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاحديدو510458276501
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسكينةريري510459276528
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجحمزةدانون510460276772
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجيونساخلف510461276805
16(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجأيوبأعراب510462276830
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجصالح الدينالعماش510463276906
16(بلدية شيشاوة)

ي510464276940 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجحمزةناج 
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةغرنيط510465276986
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدالزيات510466277020
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالبثار510467277055
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسعادلوحيدي510468277130
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدودجان510469277142
17(بلدية شيشاوة)

ي510470277225
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالسليمان 

17(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسعدتربوب510471277449
17(بلدية شيشاوة)

ي510472277489 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجاقباللعرين 
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجليىلبرواح510473277513
17(بلدية شيشاوة)
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قاوي510474277536 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجنجوىالشر
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشهوريم510475277549
17(بلدية شيشاوة)

هومي510476277621 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسوميةالت 
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالزعالمي510477277715
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوج رحالحمراس510478277912
17(بلدية شيشاوة)

ي510479277960
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعائشةاليامان 

17(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجايوبالعسىلي510480277995
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمريمبوازكرن510481278083
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجانواربوبريك510482278285
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعادلبورزيق510483278323
18(بلدية شيشاوة)

ي510484278338 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالهاديالفقت 
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجإكرامالهراس510485278342
18(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمروانبوديرة510486278413
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجحامدايت حساين510487278435
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالهاديباغاض510488278481
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجنشينهدان510489278587
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسعيدأيت موش510490278727
18(بلدية شيشاوة)

ي510491278733 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدتشنر
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسناءلغروش510492278792
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجخولةدمان510493278836
18(بلدية شيشاوة)

510494278854
ي  لغفت 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلاالدريشي

18(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجايمانحىلي510495278916
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوججميلةبوسدرة510496278977
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجهاليانس510497279071
19(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمريمحلبان510498279111
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجكوثرحمايمو510499279117
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفراحبنعيش510500279120
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحقغريب510501279141
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقالعالوي510502279306
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةوحمان510503279406
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحجام510504279431
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجشاديةادمو510505279514
19(بلدية شيشاوة)

ي510506279531 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجكمالالتانج 
19(بلدية شيشاوة)

ي510507279649
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالزيان 

19(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالدرزوري510508279696
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالزوهرةخوضي510509279745
19(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءسميمو510510279852
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحسنحكوش510511279911
20(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجأيوبشاكر510512280027
20(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجاسيةالفارسي510513280343
20(بلدية شيشاوة)

ي510514280423
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالفرياض 

20(بلدية شيشاوة)

ي510515280425 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجيونسالبويعقون 
20(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاطلحة510516280488
20(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجيوسفايت سليمان510517280586
20(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالعالوي510518280624
20(بلدية شيشاوة)

ي510519280906
ةالحارن  الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجزهت 

20(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالهشامي510520280965
20(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجليىلبوعاللة510521281065
20(بلدية شيشاوة)
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ي510522281274 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةقواسن 
20(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةبن يجي510523281310
20(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرزاقبن الغالي510524281371
20(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجثوريةالعشاري510525281385
20(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمعادصهيب510526281444
21(بلدية شيشاوة)

ىالدهم510527281463 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجبشر
21(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبالعواد510528281526
21(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجربيعةالزهت 510529281570
21(بلدية شيشاوة)

جي510530281667
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالتر

21(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوج محمد المشي510531281833
21(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجكوثرالمزاهر510532281870
21(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالنعناعي510533281900
21(بلدية شيشاوة)
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الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةسالم510534282011
21(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعزيزنض510535282076
21(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأيت سعيد510536282157
21(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالملوكي510537282269
21(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةخليل510538282364
21(بلدية شيشاوة)

يالجوهر510539282428 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجالعرن 
21(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجهبةالعلوي510540282434
21(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسناءأنزيم510541282513
22(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجأميمةطوبا510542282520
22(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجاسامةسياخ510543282634
22(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجمليكةقباب510544282657
22(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجخميساشعو510545282694
22(بلدية شيشاوة)
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جماعي استدعاء

يكي510546282703 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالشر
22(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسيف الدينأنضام510547282778
22(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجناديةمروان510548282841
22(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجنجاةاعراب510549282863
22(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجحناناعراب510550283009
22(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسناءلكتاوي510551283329
22(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجعبد اإلالهبن قدور510552283366
22(بلدية شيشاوة)

ةاكرامطة510553283531 الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسمت 
22(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالحشادي510554283556
22(بلدية شيشاوة)

الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليممزدوجهدىتزكي510555283632
22(بلدية شيشاوة)

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوزايت510556283640
1(شيشاوة

ي510557283706 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكبت الوهان 
1(شيشاوة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاامزيل510558283770
1(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأورقية510559283784
1(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةاكرضوض510560283964
1(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوج سلوىبلقرية510561284108
1(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجالحافظالمودن510562284132
1(شيشاوة

ي510563284374
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجصباحالرصيف 

1(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة المت 510564284461
1(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجميلودالمودن510565284504
1(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمليكةالفالجي510566284573
1(شيشاوة

ي510567284581 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالهاديايت فراج 
1(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحكيمأكزوز510568284686
1(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجايمانادهمواحيا510569284696
1(شيشاوة
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جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعمرحزدك510570284717
1(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبابا510571284777
2(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالتىلي510572284812
2(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفأبجاو510573284851
2(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجزينب أبلوح510574284856
2(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالخروبة510575284877
2(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجكريمةلقرافىلي510576284951
2(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجسهامالعليش510577284967
2(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحنانقفت  510578285000
2(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجسليمانأيت بن عدي510579285062
2(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجالحسنحمزاوي510580285100
2(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجدنيااالدريشي510581285124
2(شيشاوة
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جماعي استدعاء

ي510582285234 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمريمصت 
2(شيشاوة

ي510583285354 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفؤادالناج 
2(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجبوركيمحمد510584285410
2(شيشاوة

ي510585285504 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحقناج 
2(شيشاوة

ي510586285550 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمالصابونج 
3(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحسن السكياطي510587285571
3(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريملحرش510588285585
3(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجاحمدسلمان510589285655
3(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمصطف صادق510590285744
3(شيشاوة

510591285750
االدريشي 

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالسالمي
3(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزايت الحاج510592285843
3(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرفيقمصلوح510593285954
3(شيشاوة
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جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجسعادكريم510594285965
3(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الفتاحجعفر510595286049
3(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفتجيالصاغ510596286195
3(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفايت بعود510597286203
3(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجسعادبن المالح510598286219
3(شيشاوة

ي510599286244
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجناديةالشان 

3(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدايت ابومخاخ510600286271
3(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفأبراغ510601286280
4(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمصطف الكواي510602286297
4(شيشاوة

فاوي510603286342 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجاميمةالشر
4(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجليلةالخياري510604286418
4(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجانوارمفتخر510605286515
4(شيشاوة
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جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالهاديالمعقول510606286553
4(شيشاوة

ي510607286609 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءلحمين 
4(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنزهةبن الطالب510608286621
4(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجياسي  بمعروف510609286628
4(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوسديك510610286650
4(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجالغاليإسماعيىلي510611286709
4(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبحدوش510612286715
4(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالمحب510613286726
4(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدغمران510614286844
4(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  ايت به510615287317
4(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالزرع510616287350
5(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدأجري510617287354
5(شيشاوة
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جماعي استدعاء

ي510618287366 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيونسالكطان 
5(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزالحائط510619287423
5(شيشاوة

510620287492
نيت الطالب 

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمريمعىلي
5(شيشاوة

ي510621287509
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجامالالتيتان 

5(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجطارقالكرد510622287579
5(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحسنوليا510623287674
5(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبلعيد510624287698
5(شيشاوة

يالميساوي510625287896 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغن 
5(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةايدير510626287990
5(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجكريمةبوالصوف510627288030
5(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالسمي510628288085
5(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةكوكدال510629288135
5(شيشاوة
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ي510630288148 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنجيبالمعين 
5(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالغالي510631288160
6(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءسماللي510632288333
6(شيشاوة

يسعاد510633288336 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجالركين 
6(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجلبن نارصي510634288346
6(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدازرود510635288404
6(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدبابا510636288416
6(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالكرنادي510637288450
6(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجناديةإشو510638288487
6(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنجاةالمنصوري510639288608
6(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجهدىالبشاوي510640288686
6(شيشاوة

ي510641288794
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجلحسنشوفر

6(شيشاوة
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعماري510642288838
6(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعمرجعفري510643288883
6(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحياةالطيب510644288900
6(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةبولون510645288914
6(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحياةلحلو510646288924
7(شيشاوة

ي510647289010 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجهدىبيج 
7(شيشاوة

يف510648289032 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنجاةارسر
7(شيشاوة

ي510649289060
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفيصلالطريف 

7(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفايت الطالب510650289071
7(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفعدعود510651289190
7(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجغزالننافع510652289192
7(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنشينابو الفضل510653289236
7(شيشاوة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءلحلو510654289347
7(شيشاوة

ي510655289423 ةلغرين  بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجبورسر
7(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبوعنان510656289506
7(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمداللوح510657289542
7(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجليىلالوالد510658289614
7(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةرزاق510659289658
7(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيونسالشوت510660289674
7(شيشاوة

ي510661289764
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالمولكون 

8(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعصامالعيش510662289955
8(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحفيظعنفار510663290009
8(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجطارقالماوي510664290056
8(شيشاوة

8(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزعتاب510665290136
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجياسي  النقالوي510666290207

8(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمهور510667290321

8(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالمهتادي510668290328

8(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةلقديم510669290348

8(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجانسالحوس510670290351

8(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعىليحموش510671290393

8(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعائشةترياط510672290435

8(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفلحميدي510673290458

8(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيملبيهي510674290477

8(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمريمةفقيدي510675290500

9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيونسالحوزي510676290549

9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأزلغ510677290617
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالمكاوي510678290619

9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعاللاحدي510679290642

9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحوريةبروش510680290671

9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجكريمالفلوس510681290729

ةصنيبة510682290781 9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجزهت 

9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمريمالدييا510683290858

9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجامي  هداش510684290865

9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الهاديالضو510685290926

9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجشيماءاللويزي510686290932

9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجطارقبكش510687290945

9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمن الرقيق510688291042

ي510689291093
9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالغسان 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجوئامالعبار510690291358

10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةحيكي510691291470

10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيملحماري510692291537

10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةثمار510693291550

10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفدوىمقبول510694291571

10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحماناخريزي510695291668

10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبنحيمي510696291769

10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجرشيداكوال510697291775

10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجأيوبصالح الدين510698291799

10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجسليمةشكرة510699291814

ي510700291922 10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجناديةالطالن 

10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوج سهامشاشو510701292003
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي510702292075
10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوججميلةالبوشيج 

ي510703292080 10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجوسيلةالطالن 

10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفرديس510704292128

10(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوج راضية  شاحا510705292161

11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجهاجرحراش510706292180

11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجوليدرض 510707292254

11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبرايس510708292280

11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبوفوس510709292287

ي510710292386
11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجالحسنالزيان 

11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدخرطومي510711292401

11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجايمانبحار510712292488

11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنشينقريس510713292528
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحراش510714292573

11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجصالح الدينأوزيو510715292654

11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوججوادلعظيم510716292672

11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوججواداصبان510717292688

11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةرض 510718292698

ي510719292720
11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالزحنون 

11(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمروىحالل510720292816

ي510721292826 12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفدوىحاج 

12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد السالمهادي510722292858

12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمريملحلو510723292877

12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالدراع510724292999

ي510725293003
12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعصامالرشيفر
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقالشدادي510726293026

12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنورةاغوس510727293061

12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجزهرةالربعي510728293108

12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيونسالنجاري510729293124

12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةبن رحال510730293133

12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمصطف افضول510731293173

12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجصالح الدينالعيساوي510732293186

12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوج خالدتوزلي  510733293311

12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمينةبيدوش510734293369

ي510735293492
12(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالديان 

13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجرباببن مسعود510736293525

13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجهدىالشيناوي510737293662
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنجيةالصباح510738293663

ي510739293699
13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجبوجمعةالسعدان 

13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمامزيل510740293807

13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الخالقالبوبكري510741293864

ي510742293870
13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمريمالقرض 

13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبوزهار510743293937

13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةبنجهود510744294302

13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجأنسبوحافة510745294384

13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجلبن منارص510746294476

13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةهوري510747294481

13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجماريامليوي510748294498

13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللابحو510749294535
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفايت ابراهيم510750294575

14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجناديةشهيد510751294606

14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمليكةمومو510752294669

14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالوراد510753294690

14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجربيعةالگزولي510754294721

14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجبوشعيبتاشفي  510755294731

14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجخدوجبشار510756294810

14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةفكار510757294836

14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجناديةبنعياد510758294859

14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةفاضل510759294860

ي510760295021 14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجرميصاءاسطت 

14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءغانمي510761295029
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعثمانادريكي510762295104

ي510763295175 14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأبوتن 

14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجزينبلقديم510764295181

14(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاد واكريم510765295210

ةالجويري510766295211 15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجزهت 

15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرزاقبوكي510767295238

ي510768295264
15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالحوف 

15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجسكينةزيزي510769295267

ةاالحمر510770295290 15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجكبت 

15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنورةالكعيبة510771295346

15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصادقصاهت 510772295369

15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجصفاءادامحند510773295423
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأيت عىلي510774295426

15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجخدوجلخليج510775295441

يايت محمد510776295459 15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجالعرن 

ةالزيدي510777295462 15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجزهت 

15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةمقداد510778295464

ي510779295605
15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجثوريةالكشانر

15(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيونسالشاوي510780295613

16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحياةايت الفارس510781295618

16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءامحيض510782295626

16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الفتاحمساعيد510783295635

16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجسعادابرابري510784295641

16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدسقاوي510785295650
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنورةبنجعا510786295772

16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنجاةالكريمي510787295836

16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجصفاءعزيز510788295863

16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجسهاممشكوك510789295879

ي510790295897
16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجهشامايت دان 

16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجموالي رشيدبلعسل510791295960

16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمداركراك510792296133

16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجياسي  ايت امغار510793296169

16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالعيشي510794296384

16(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجرضوانوخرون510795296400

17(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةامالل510796296547

ي510797296582 17(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمرادالبلغينر
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

17(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفكعيبيش510798296583

17(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمريمعابود510799296585

17(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجوليدمساوي510800296587

17(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوججميلةايت تغرمت510801296597

17(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنوالقندار510802296644

17(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيحن كجدار510803296652

ي510804296689
17(بلدية شيشاوة)الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجسفيانايت المدان 

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحكيمشهيد510805296700
17(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعصامعبد الوارث510806296766
17(شيشاوة

ي510807296784
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمريممساف 

17(شيشاوة

ي510808296875
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاالواف 

17(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوج حافظبرديش510809296884
17(شيشاوة
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قاويالصالجي510810296890 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجالشر
17(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجسناءفراح510811296919
18(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمابكور510812297088
18(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجطارقبوعاللة510813297149
18(شيشاوة

ي510814297162 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفالسبينر
18(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمريمالفارس510815297239
18(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةبال510816297242
18(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفلحلو510817297351
18(شيشاوة

ي510818297378 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةالعست 
18(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجأحمدكرعوش510819297625
18(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعىليبوهب510820297636
18(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدقروان510821297639
18(شيشاوة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  كنايش510822297662
18(شيشاوة

510823297680
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجالمحفوظتزرع 

18(شيشاوة

ي510824297686 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجطارقكعان 
18(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجاماللمحمدي510825297760
18(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالفارس510826297795
19(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجالمجيديرشيد510827298020
19(شيشاوة

وزبوجعادة510828298037 بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفت 
19(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجعائشةمصدق510829298048
19(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدصبيح510830298098
19(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةبنيدامو510831298237
19(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجاكرامالساهل510832298379
19(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدمحيجي510833298450
19(شيشاوة
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجحسنالبهجاء510834298539
19(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجشيماءسلمان510835298617
19(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجفريداضبيعي510836298943
19(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءحاتم510837298955
19(شيشاوة

ي510838299187
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعلوان 

19(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةبواسىلي510839299312
19(شيشاوة

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة شيشاوة: إقليممزدوجالنظيفبوحداس510840299316
19(شيشاوة

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجإيمانهرواش510841299370
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجخالدنض510842299383
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةأمعال510843299586
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحنانحموش510844299598
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجالعالمنورة510845299731
1(بلدية شيشاوة)
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجربيعةالخطاري510846299734
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءكروم510847299811
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجانتصاربوشمة510848299924
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمأبعك510849299942
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجربيعةابحرين510850299973
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأيت حمو510851300037
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجياسي  اعالو510852300050
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحنانكربوز510853300093
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةالمعزي510854300253
1(بلدية شيشاوة)

ي510855300274
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجيوسفحفط 

1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوججيهانالنارصي510856300280
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجاحمددوش510857300284
2(بلدية شيشاوة)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجأيوبايت عال510858300342
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسكينةكشي510859300451
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعب الجبارأيت بالل510860300676
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريم زميصو510861300716
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةأكرض510862300717
2(بلدية شيشاوة)

ي510863300753 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجكوثرجعت 
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحنانبايميك510864300807
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجرضوانامجوض510865300883
2(بلدية شيشاوة)

حبيل510866300953 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجايمانرسر
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجلحسنأيت عبو510867300954
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجطارقشاهد510868301003
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجهشامهبول510869301061
2(بلدية شيشاوة)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجكوثركدوش510870301066
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسناءأكج510871301076
3(بلدية شيشاوة)

يدي510872301081 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمريمالت  
3(بلدية شيشاوة)

ي510873301092
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحمزةزعفران 

3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفبوزكارن510874301124
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسعيدفاضىلي510875301233
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلالركاب510876301658
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسارةدادوش510877301714
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوج محمدتزيت510878301766
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجهشاممواس510879301780
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجيونسعزة510880301894
3(بلدية شيشاوة)

ةالدريوش510881301910 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسمت 
3(بلدية شيشاوة)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجيوسفلحميدي510882302026
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجطارقبوجوا510883302089
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجابتساملعناد510884302170
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحكيمأيت الحاج510885302227
3(بلدية شيشاوة)

ي510886302270
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجكامليةالتغبالونر

4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسناءأيت التهامي510887302294
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدانجار510888302300
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلابوتاج510889302377
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمنحكمي510890302418
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسهامعدي510891302512
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجرضوانايت احميد510892302538
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمداقدارن510893302546
4(بلدية شيشاوة)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجليىلأبولعمان510894302612
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوججوادالوردة510895302766
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةنايت بن عىلي510896302767
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالعشي510897302819
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمريمالغابري510898302887
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالجعفري510899302892
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحسنةهروس510900303057
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجايوبعشاق510901303064
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحماداكراض510902303081
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمعادالراشدي510903303184
5(بلدية شيشاوة)

هيمييوسف510904303203 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجلت 
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجهندغزالن510905303232
5(بلدية شيشاوة)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجإيماندحو510906303322
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللابوجعا510907303331
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةلعظم510908303346
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمرشيد510909303403
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحسنيةبولفتة510910303417
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجبوجمعةجليل510911303500
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوججميلةكورا510912303510
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةطاها510913303516
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمصطف اسنان510914303603
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعتيقةبلمومن510915303627
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجرشيدأبلوح510916303646
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمداقروان510917303749
6(بلدية شيشاوة)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجزكيةالمسعودي510918303762
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبعىلي510919303987
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةابيه510920304014
6(بلدية شيشاوة)

ة510921304026 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الهاديستر
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوججميلةحنصول510922304090
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسعيدأقبيب510923304123
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجشيماءشتوي510924304253
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجخالدالموكن510925304446
6(بلدية شيشاوة)

دي510926304447 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبنت 
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمنالفهمي510927304572
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفدوىهيدش510928304646
6(بلدية شيشاوة)

ي510929304735
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجآسيةخنانر

6(بلدية شيشاوة)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجبواشتلةهشام510930304788
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللادحوم510931304798
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجرجاءاقبىلي510932304850
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحميمةفتاح510933304860
7(بلدية شيشاوة)

ي510934305073 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالعطان 
7(بلدية شيشاوة)

اري510935305152 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالجت 
7(بلدية شيشاوة)

ي510936305181 ةالناج  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسمت 
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعادلي510937305212
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسعادالعجيىلي510938305274
7(بلدية شيشاوة)

ىالقصت 510939305327 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجبشر
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالعطاوي510940305335
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحسنيةربيع510941305460
7(بلدية شيشاوة)
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءابوسيف510942305498
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجالمصطف اصفت 510943305601
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوججهادالتيتاوي510944305614
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدامسعود510945305640
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجاحمدبو لفعة510946305721
8(بلدية شيشاوة)

ي510947305944
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمد امي  السغيلف 

8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعمراسعيد510948306024
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمداكلكل510949306046
8(بلدية شيشاوة)

ي510950306081 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسي محمداين 
8(بلدية شيشاوة)

ي510951306112
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجشيماءغران 

8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاالوهمي510952306117
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجأيوبباجة510953306223
8(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجالمهديقبة510954306245
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالمغراوي510955306345
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجزينببحري510956306407
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد المنعمالبكسور510957306570
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءعاتق510958306603
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةاوسار510959306618
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  افرو510960306681
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفأميح510961306704
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجأحالمالعماري510962306708
9(بلدية شيشاوة)

ي510963306728 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحناناللن 
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبدالخالقفقت 510964306743
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأعبىلي510965306800
9(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الجليلالدباغ510966306935
9(بلدية شيشاوة)

ةالبطت 510967307033 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسمت 
9(بلدية شيشاوة)

ي510968307057
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالعريف 

9(بلدية شيشاوة)

ةأورايس510969307393 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجزهت 
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفائزةبقال510970307425
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعمادالتدالوي510971307467
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحجيبةاكريران510972307484
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجأيوبجبور510973307516
9(بلدية شيشاوة)

ي510974307628 ةالهبين  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجزهت 
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجخالدالراحىلي510975307632
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسميةعشي510976307646
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمايت ايشو510977307782
10(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالهوري510978307879
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوججميلةسعد510979307915
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجرحالميدو510980307969
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالهوري510981307991
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوج يوسفلكريش510982308211
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجدنيابورحمي510983308282
10(بلدية شيشاوة)

ي510984308291 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالمرشيشر
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسناءالباهي510985308354
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفائزةالحافة510986308557
10(بلدية شيشاوة)

ي510987308560 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالودغت 
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحقأعبار510988308731
10(بلدية شيشاوة)

ي510989308743 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجيونسالوهان 
10(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجنوراايت لشكر510990308776
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحوزي510991308928
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمصطف سموم510992308942
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءازوين510993308956
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمصطف العابد510994309176
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجرجاءجرام510995309205
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجكمالالسبايىلي510996309216
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجاحمد امي  المومهيل510997309438
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجياسي  لحرش510998309690
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجخليلندعىلي510999309752
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجلحسنجناجي511000309782
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجايوبالمومن511001309913
11(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجخولةبوكطاي511002309936
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجيشىزغبور511003309937
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجالتهاميلعويدي511004309987
11(بلدية شيشاوة)

ي511005310007 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعزيزالماكن 
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسفيانكمار511006310028
12(بلدية شيشاوة)

ي511007310034
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمريملوج 

12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرزاقبوستة511008310041
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجليىلالجبىلي511009310137
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدارسموك511010310191
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةادعمار511011310293
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجلوبن العمراوي511012310339
12(بلدية شيشاوة)

ي511013310404
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعزيزالموران 

12(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفرحالعابد511014310665
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجميلودلقمان511015310702
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدزروك511016310730
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمريملعفيشي511017310767
12(بلدية شيشاوة)

ي511018310782
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالخالف 

12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالدوح511019310835
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجيونسبوخاري511020310900
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاالونخاري511021310944
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمريم النكاير511022311049
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجزينباحمادة511023311109
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةاعبود511024311199
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالبنوجي511025311230
13(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمصطف انجداد511026311305
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجنجالءالنمىلي511027311453
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجالهاملطرش511028311467
13(بلدية شيشاوة)

ويط511029311483 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبورسر
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجيونسمحفوظ511030311528
13(بلدية شيشاوة)

فالسعودي511031311571 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجرسر
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةمرزوك511032311575
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالكامل511033311698
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجخالدايت بوطالب511034311734
13(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجنورةالقاسمي511035311759
13(بلدية شيشاوة)

يتراري511036311774 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغن 
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمروانفتح511037311870
14(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمينةالكعبوري511038311900
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوججوادبلعبار511039311910
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجيونسبن الخضت 511040311976
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجالخليفةشمورك511041311997
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحسنالعماري511042312096
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجكوترالعروم511043312217
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالرفيع511044312361
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجيزيدزهراوي511045312600
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجيونسأيت حمو511046312657
14(بلدية شيشاوة)

ىحياة511047312692 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجبشر
14(بلدية شيشاوة)

ي511048312781 ينر الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالت 
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءصنباوي511049312880
14(بلدية شيشاوة)

Page 318/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجليىلمنصور511050312883
14(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمباركةالقش511051312897
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفعشاق511052312925
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالبوزي511053312959
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحنانالمزناوي511054313004
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالبالوي511055313093
15(بلدية شيشاوة)

ي511056313185 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالحسن 
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجهشامبوصباط511057313232
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفاطنةالمراح511058313237
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالمشطاج511059313318
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحكيمبولحوت511060313379
15(بلدية شيشاوة)

ي511061313431
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجياسي  فرن 

15(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمديحةالتكري511062313439
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالعنباري511063313626
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمالطيب511064313755
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجخديجةشكاح511065313812
15(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجياسي  همو511066313875
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجهشامالبوري511067313887
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالواثق511068313911
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالرايس511069313961
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الفتاحالصحراوي511070314037
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوج عبد الرحمانبنعرينة511071314064
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجراضيةحماود511072314120
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجامالالتومي511073314173
16(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبامنصور511074314309
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمتقلبوت511075314355
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمريمالراحىلي511076314422
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحسنالغزايل511077314528
16(بلدية شيشاوة)

ي511078314632
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن ادويران 

16(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد العاطيموراق511079314659
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبدينبنة511080314666
16(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجابتسامنافل511081314680
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجارغيةالصحراوي511082314758
17(بلدية شيشاوة)

روال511083314779 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمونيةبت  
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماكروا511084314786
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزالقائدي511085314824
17(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعبداإللهبونصت 511086314829
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجهشاماديب511087314860
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلاماد511088314866
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسعيدإبت  غ511089314876
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعمادالمتوكل511090315183
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسناءكلنا511091315203
17(بلدية شيشاوة)

ي511092315306
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحجوبةبلقاض 

17(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالفضيل511093315308
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجاسماءاحواش511094315445
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعمادبوشحمة511095315448
17(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالفيظ511096315451
18(بلدية شيشاوة)

ي511097315502 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسكينةأضون 
18(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحوريةالعلمي511098315513
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالعالوي511099315514
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةحباري511100315677
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحدوشبنعمي عىلي511101315730
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالزوغري511102315735
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعزيزاجلوالت511103315897
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجبسمةعاقل511104315962
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعائسةايت مريم511105315985
18(بلدية شيشاوة)

فاوي511106316092 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالشر
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجهل الفضلعبد العزيز511107316118
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجوجداناعمارة511108316422
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجوبواللفاطمة511109316465
18(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءأبو مجد511110316466
18(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينأمي  511111316579
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجأيوبرشيدي511112316680
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجحسناسعيد511113316742
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسوميةفريسة511114316765
19(بلدية شيشاوة)

511115316837zrhariasmaaالثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوج
19(بلدية شيشاوة)

ي511116316942 الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجعمادالكطان 
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبمار511117316981
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسناء ايت المكي511118317027
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسمرأغوتان511119317117
19(بلدية شيشاوة)

511120317141
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجخولةالبحتر

19(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجوليدوامر511121317153
19(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسعادالكميت511122317187
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجسناءنصت 511123317272
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجمريمالمحمودي511124317325
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الزرقطوني شيشاوة: إقليممزدوجزينبالدهري511125317329
19(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفانفلوس511126317370
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجزينبحشي511127317404
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجصليحةزبري511128317509
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجسفيانامزيلن511129317699
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجإصالحالمنساوي511130317813
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجناديةعشاكي511131317852
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأوليك511132317857
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  ادالل511133317945
1(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحسنبنضام511134318121
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمواوزاوي511135318140
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الوهاببداز511136318260
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجسهامزاهيد511137318309
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوججمالابال511138318321
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوججميلةاوبرايم511139318385
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجرجاءلمفضل511140318457
1(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجلمياء الصبحصبار511141318472
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجابراهيملقداري511142318479
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجوفاءوحسو511143318539
2(بلدية شيشاوة)

ي511144318543
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجبديعةايت بلقاض 

2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةبنجعا511145318564
2(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعمردوش511146318713
2(بلدية شيشاوة)

ي511147318742
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبدزن 

2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمرادجميىلي511148318811
2(بلدية شيشاوة)

ي511149318831
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحسنةالرودان 

2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبدالجباربوحيدة511150318858
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجثوريةلشهب511151318893
2(بلدية شيشاوة)

ي511152318924
ىالرافر الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجبشر

2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجالشعيبيةجموس511153318998
2(بلدية شيشاوة)

ي511154319046
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحنانسكرانر

2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجلبن بوجمل511155319125
2(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجسناءالغازي511156319135
3(بلدية شيشاوة)

ي511157319335 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدخرتينر
3(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجزهت بلقائيد511158319389
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةساطيع511159319469
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجناديةزكريري511160319524
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحمانادرحو511161319762
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاالمباركي511162319776
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجياسي  العديىلي511163319826
3(بلدية شيشاوة)

ي511164319889
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبدالمالكمرض 

3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالكوح511165319905
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجالعلواويحبيبة511166320001
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجزينبلوضيفة511167320017
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجسوميةبنشلحة511168320168
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمحمداجعيط511169320172
3(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجلحبيببولهنا511170320220
3(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجخديجةصنهاج511171320333
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالزعيم511172320362
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءلشقر511173320498
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبدالجليللحمام511174320573
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزالمسعودي511175320593
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبالخرازية511176320612
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجسكينةحمام511177320638
4(بلدية شيشاوة)

ي511178320656 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالكتان 
4(بلدية شيشاوة)

يجي511179320790 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجوردةرسر
4(بلدية شيشاوة)

ي511180320796 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجماجدةاحمن 
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجخديجةايت اوبال511181320848
4(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمليكةلعبيد511182320852
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمينةارفوش511183320879
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمريمتماري511184320893
4(بلدية شيشاوة)

ي511185320894 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرفيعأعن 
4(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجطارقالزوين511186320950
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمحبيب511187320975
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجخالدهدهودي511188321013
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجايوببغوش511189321024
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحمزةلحتوكي511190321047
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالكراعي511191321055
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمحمداحساين511192321065
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجالحسنبهي داود511193321067
5(بلدية شيشاوة)
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ةبلهن 511194321096 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجزهت 
5(بلدية شيشاوة)

ي511195321123 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالبوعيشر
5(بلدية شيشاوة)

ي511196321158 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدالسن 
5(بلدية شيشاوة)

ي511197321178
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمحمادراض 

5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجرحالالسباعي511198321245
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعمربوسليك511199321256
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجنبيلةالباكت 511200321267
5(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمديحةالشيخ511201321300
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجخديجةلعبيدي511202321342
6(بلدية شيشاوة)

ي511203321401 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجفاتحةبوج 
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعباسي511204321431
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمصطف بن علو511205321471
6(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجامينةلطرش511206321505
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالعشي511207321510
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجيوسفقرباب511208321590
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجخالدايت بهي511209321591
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءلهجوج511210321601
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعادلشهالوي511211321677
6(بلدية شيشاوة)

ي511212321723
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمصاف 

6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبواضيل511213321767
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجسعيدمفتاح511214321802
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجرضوانولعيد511215321848
6(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجامالالجديدي511216321935
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلايت عىلي511217321973
7(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجفاضمةموزك511218322088
7(بلدية شيشاوة)

ي511219322106
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمنصفعبوسر

7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجنجيمكاسم511220322198
7(بلدية شيشاوة)

ةالراشدي511221322211 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجنضت 
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجايمانعاطف511222322236
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبالعباس511223322252
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجلبن سعود511224322262
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمينةفهالل511225322296
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحسنمرزاق511226322304
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمريمأيت الرايس511227322305
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجيونسمتيمن511228322343
7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحفصةأيت وحمان511229322359
7(بلدية شيشاوة)
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ي511230322447
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعزيزالمامون 

7(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحميداوكتيل511231322580
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالعلوي511232322626
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجيوسفايت ا حساين511233322771
8(بلدية شيشاوة)

ي511234322780
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالعون 

8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجكريمةالصالجي511235322799
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمحمداإلدريشي511236322931
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفالسلماوي511237322936
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمريممنتض511238322985
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجسارةبلفقيه511239323015
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءايت بلعيد511240323034
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجسعادايت اومعىلي511241323052
8(بلدية شيشاوة)
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ي511242323113
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحنانعبوسر

8(بلدية شيشاوة)

يالطاهري511243323212 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحسن 
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجفرحالكارك511244323230
8(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجهالةعاطف511245323331
8(بلدية شيشاوة)

افالزاهري511246323336 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجرسر
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجنورالدين البهيوي511247323356
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقالدباغ511248323381
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحسناهبول511249323484
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الجليلنارص511250323740
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءزروال511251323749
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجربيعةالشاوي511252323796
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمصطف اسوس511253323914
9(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلعزيزي511254323923
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالعفاس511255323951
9(بلدية شيشاوة)

ةبخو511256323986 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجبشر
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشيكر511257324002
9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمريملخيال511258324236
9(بلدية شيشاوة)

ي511259324357
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالواف 

9(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجسعيدابوالقائد511260324459
9(بلدية شيشاوة)

ي511261324470
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجالزعيمالزيتون 

10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجأحالمالشيكي511262324488
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدخافو511263324588
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةأيت بوشعيب511264324592
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالحكماوي511265324664
10(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجباهيةاالكرامي511266324686
10(بلدية شيشاوة)

ي511267324743
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالمامون 

10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةمدكوري511268324795
10(بلدية شيشاوة)

ي511269324894 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجياسي  غينر
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدكجضاض511270324895
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحوزي511271324933
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجغزالنلهديىلي511272324969
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحسنلشهب511273324987
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجنجوىعزيز511274325019
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأيت با عىلي511275325047
10(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعمرايت احساين511276325117
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوج هندلعدل511277325195
11(بلدية شيشاوة)
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ى511278325212 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريماشفت 
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجودادقويشي511279325218
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجيشىالبيصار511280325223
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءأبوطاهر511281325359
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن موس511282325430
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجسليمةخالص511283325643
11(بلدية شيشاوة)

وزنوعمي511284325657 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجفت 
11(بلدية شيشاوة)

ي511285325860 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعنون 
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجرضوانايت عليبو511286325881
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالعرباوي511287325889
11(بلدية شيشاوة)

ي511288326075
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجسعادالرزيفر

11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجخليلالتوري511289326097
11(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجمحمداالشقر511290326190
11(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةايت الرامي511291326211
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةميدى511292326260
12(بلدية شيشاوة)

ي511293326263
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجالحافظالطليفر

12(بلدية شيشاوة)

يف511294326508 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجحسنرسر
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجيونسالحوزي511295326631
12(بلدية شيشاوة)

يف511296326639 الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةرص 
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجايمانحنضور511297326645
12(بلدية شيشاوة)

ي511298326678
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمغان 

12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعبد الواحدايت حفيظ511299326738
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةبن موس511300326749
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجهشامبن المحجوب511301326763
12(بلدية شيشاوة)
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الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةبنصالح511302326784
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجغزالنعفيف511303326853
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجالربسوليام الغيث511304326984
12(بلدية شيشاوة)

الثانوية اإلعدادية الحي الحسني شيشاوة: إقليممزدوجعائشةبادو511305327049
12(بلدية شيشاوة)

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحميدالوردي511306327288
1(سيدي المختار

ي511307327464
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجناهيدالواف 

1(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجسناءالمغا511308327515
1(سيدي المختار

ي511309327536 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحفيظالدرسر
1(سيدي المختار

ي511310327543
يجان  مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالت 

1(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجأمينةأقدير511311327649
1(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجناديةاكريدة511312327666
1(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجاحمدباري511313327800
1(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجيوسفابوعىلي511314327821
1(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأكودار511315327882
1(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجكريمةشكت 511316327918
1(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجياسي  موس511317327935
1(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجخديجةحبابة511318328028
1(سيدي المختار

ةفاتل511319328041 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجزهت 
1(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمصطف اشحاش511320328043
1(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجكريمةالكوس511321328146
2(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةبن شهيبة511322328186
2(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأكوار511323328194
2(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعمرجميل511324328211
2(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللابوصالح511325328246
2(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالهرسي511326328294
2(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجيوسفعزوز511327328297
2(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجكوثردفالي511328328373
2(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجايوبالحو511329328410
2(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلبن الدوش511330328439
2(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاأبوري511331328473
2(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجنسيمةاوزيد511332328476
2(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجلبن امهيوال511333328477
2(سيدي المختار

ي511334328673
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد المجيداكضاض 

2(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالهاشمي511335328741
2(سيدي المختار

ي511336328751
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجسهامكوادن 

3(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجإبراهيممخلوف511337328767
3(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجلحسنجوهر511338328917
3(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجهدىالملوع511339329014
3(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجهاجرحريدة511340329027
3(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةالحديوي511341329045
3(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالجلدي511342329085
3(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالداودي511343329092
3(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرزاق الرويري511344329141
3(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجناديةبنعبد هللا511345329160
3(سيدي المختار

فايت الحاج511346329198 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجارسر
3(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجفراحالطاهري511347329306
3(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمريماحرش511348329491
3(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجكلثوممومن511349329509
3(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالكارح511350329523
3(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجنورةالطاهري511351329556
4(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجإلياسبنمعىل511352329569
4(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالعريف511353329585
4(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشهمات511354329589
4(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةزيد511355329648
4(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجهدىالمنافع511356329667
4(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدامدجر511357329681
4(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجكريمةفيمة511358329887
4(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجطريقبوحافر511359329949
4(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجهندمزوارة511360330025
4(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجسارةبن الشارفة511361330079
4(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحسناءكوسي فياللي511362330132
4(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  ايت عىلي511363330274
4(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجنورةالرفيعي511364330342
4(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدسماع511365330389
4(سيدي المختار

ي511366330425 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجرضوانلكمت 
5(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةشينون511367330521
5(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجهدىمزيىلي511368330627
5(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالوشكاري511369330629
5(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالمصلوجي511370330642
5(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجزكيةبيكيك511371330675
5(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءمروي511372330680
5(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعمروباصور511373330808
5(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمريمحمودي511374330812
5(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوججوادايت بوالقايد511375330828
5(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءبن الطاهر511376330929
5(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبن كران511377330982
5(سيدي المختار

يأوعدي511378331046 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجالعرن 
5(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجسمت راسخ511379331092
5(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمليكةامزيل511380331099
5(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالهجامي511381331163
6(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبوح511382331169
6(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةحفيظ الدين511383331204
6(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجأحمدأوالغازي511384331236
6(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبوتفوست511385331241
6(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحسنحساين511386331289
6(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللابوسمر511387331290
6(سيدي المختار

ي511388331299
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحسنالتجان 

6(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبيار511389331398
6(سيدي المختار

ي511390331452
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالحان 

6(سيدي المختار

511391331564
ايت 

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصادقعبدالرحمان
6(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمخباز511392331599
6(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجايمانخرصة511393331677
6(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجابتهالالفاسي511394331729
6(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةطابش511395331815
6(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبدالقدوسشبوخ511396331877
7(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالقصوري511397331963
7(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجليىللصفر511398332025
7(سيدي المختار

ي511399332056 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجزهت رقين 
7(سيدي المختار

ي511400332159 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمريمالكاردين 
7(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدامراي511401332355
7(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحمانبنعبو511402332383
7(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحمزةرحوح511403332412
7(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجالحسنعالل511404332453
7(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءكيحل511405332521
7(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفبوسنينة511406332546
7(سيدي المختار

ىالعيساوي511407332560 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجبشر
7(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبوتالمت511408332562
7(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجموحسي  القاسح511409332579
7(سيدي المختار
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ي511410332588 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمريماسكنر
7(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزالطوسي511411332654
8(سيدي المختار

ي511412332659 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحميدالمننر
8(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجسارةالتومي511413332689
8(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالتدراوي511414332749
8(سيدي المختار

ي511415332807
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمد ودواسر

8(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجاكرامجوان511416332866
8(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجهيشامحيدة511417332993
8(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوخليف511418332996
8(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمسيح511419333049
8(سيدي المختار

ي511420333054
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحمزةسلطان 

8(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعمادالقاسمي511421333118
8(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمريمخنشر511422333269
8(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجسعيدحيمودي511423333271
8(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحسنيحن 511424333370
8(سيدي المختار

ي511425333391
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجنور الدينالعمران 

8(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأوميس511426333443
9(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةفرجانة511427333461
9(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوججوادرجيح511428333485
9(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجأمينةالمنفوذي511429333513
9(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمينةمعان511430333516
9(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاادبلوش511431333528
9(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجهجرزكت 511432333542
9(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدالساهل511433333544
9(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحسنعزو511434333553
9(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجادريسمامون511435333620
9(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجزينبالحيمر511436333623
9(سيدي المختار

ي511437333679
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعمادالزيتون 

9(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد السالمبوفوس511438333724
9(سيدي المختار

ي511439333832 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجنورةالقريشر
9(سيدي المختار

ي511440333855
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجنجوىالكرن 

9(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحنانارب  ع511441333917
10(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاشبنات511442334012
10(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجزينبالطالب511443334014
10(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمايت اولحيان511444334056
10(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجكمالمستت 511445334059
10(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجنورةايت الزماط511446334127
10(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجماجدخربوش511447334167
10(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجوفاءكرومي511448334351
10(سيدي المختار

ي511449334452
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالكبوسر

10(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجلبن الزوين511450334516
10(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجفتح هللاالكنفري511451334564
10(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمريمكردون511452334599
10(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجبدر الدينالزاوي511453334613
10(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاوافق511454334698
10(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفالضو511455334723
10(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجرحابقاسي511456334732
11(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجأيوبنزيه511457334865
11(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوججيهانأشاهد511458334920
11(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد الجميدمومن511459335073
11(سيدي المختار

ي511460335125
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةلمعاسر

11(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحسامعياش511461335127
11(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالمنوزي511462335203
11(سيدي المختار

فمومن511463335315 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجرسر
11(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفجمال511464335357
11(سيدي المختار

ي511465335444
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالوزان 

11(سيدي المختار

اقالصفريوي511466335581 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجارسر
11(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمريمالضامن511467335585
11(سيدي المختار

ي511468335600
اض  مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجاحمدرسر

11(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجلحسناوجماع511469335625
11(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةوضاف511470335639
11(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجايمانصاردي511471335651
12(سيدي المختار

ي511472335825
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالمرض 

12(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد الواحدالفطواكي511473335836
12(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجأمينةلعديدي511474335988
12(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت بن صالح511475336017
12(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءهاجر511476336043
12(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالحجىلي511477336172
12(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد الهاديبن الطالب511478336173
12(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمريمالكركدي511479336268
12(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجكمالأشهوظ511480336334
12(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجياسي  األنصاري511481336434
12(سيدي المختار

Page 354/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجاكرامالمنصوري511482336506
12(سيدي المختار

ي511483336515
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعكراسر

12(سيدي المختار

ي511484336531 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجطارقأكت 
12(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالبالكاس511485336559
12(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجهشاملعزيز511486336681
13(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحمزةتاليلت511487336682
13(سيدي المختار

قاوي511488336732 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحوريةالشر
13(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجابتسامبوتقورت511489336775
13(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوج سناء يارس511490336926
13(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجاميمةنبولشي511491336952
13(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةأيت التهامي511492336975
13(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجسعادالعاللي511493336982
13(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدجلوادي511494337049
13(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمروةبالطاح511495337094
13(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالصغت 511496337110
13(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفمنتض511497337162
13(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفالفارسي511498337190
13(سيدي المختار

ي511499337224
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالزيتون 

13(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجسعيدزينون511500337257
13(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينازوكي511501337271
14(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجطه ياسنبوزكية511502337443
14(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجنجاةأمغنوس511503337568
14(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالسكوري511504337576
14(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةهماد511505337692
14(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوججوادالنوجي511506337781
14(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجسماحايت عزوز511507337957
14(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمصطف بوبليل511508338182
14(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالعشاوي511509338289
14(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجرضوانعلوي511510338309
14(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدنعيمي511511338319
14(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالعشي511512338329
14(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحمزةتوفيق511513338361
14(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجرشيدأيت بيهي511514338406
14(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجياسي  األطرش511515338426
14(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبورسوال511516338484
15(سيدي المختار

يبوحمداعال511517338497 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبدالغن 
15(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجأيوببوصدرة511518338550
15(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجليىلبوفوس511519338563
15(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوججوادالمعطاوي511520338571
15(سيدي المختار

ي511521338628
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجخديجةعشافر

15(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللااشهبون511522338650
15(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدوكار511523338690
15(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالورد511524338736
15(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوججوهرسمية511525338747
15(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحسنامنار511526338789
15(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمريمسماللي511527338947
15(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد العظيمالبهجاوي511528338948
15(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجايت حموحسن511529339005
15(سيدي المختار
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مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالعماري511530339044
15(سيدي المختار

ي511531339082
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجسناءالوزان 

16(سيدي المختار

ي511532339088 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمريملمعت  
16(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجياسي  الفقت 511533339160
16(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعباسي511534339186
16(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحقهرام511535339231
16(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت بوزيان511536339232
16(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوج خديجةشاكر511537339250
16(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحسنايت ايدار511538339285
16(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمومن511539339328
16(سيدي المختار

ي511540339488
مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجسارةلطيف 

16(سيدي المختار

ون511541339522 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجنجوىالطارسر
16(سيدي المختار
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ي511542339525 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالعرن 
16(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجراضيةاجرار511543339567
16(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةحريشة511544339691
16(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  بوفكر511545339693
16(سيدي المختار

ي511546339897 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالهجهوج 
17(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجادريسسدزاوي511547340124
17(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالمكرمل511548340200
17(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجكلثومالمعطاوي511549340210
17(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوج الجيالليالرامي511550340226
17(سيدي المختار

ةابنكو511551340233 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجزهت 
17(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن رحمة511552340286
17(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالقط511553340298
17(سيدي المختار
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ي511554340310 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجراضيةحسن 
17(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجياسي  المروازي511555340337
17(سيدي المختار

ال511556340542 مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجرجاءاتت  
17(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجكماللشقر511557340565
17(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالسعيدي511558340657
17(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالنائم511559340700
17(سيدي المختار

مركز )الثانوية التأهيلية ابن رشد شيشاوة: إقليممزدوجالزوهرةرحمات511560340742
17(سيدي المختار

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجحسننجيح511561340765
1(مركز سيدي المختار)

ي511562340804 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانبن 
1(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجأيوبلزيم511563340884
1(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجشيماءبن بطة511564340907
1(مركز سيدي المختار)

همي511565340958 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالت 
1(مركز سيدي المختار)
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الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجهاجربوجي  511566340972
1(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجنض الدينافقت 511567340986
1(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجرشيدنا يت با511568341018
1(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبداالالهبن السوسي511569341031
1(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجكريمةلطفة511570341113
1(مركز سيدي المختار)

ي511571341126 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجنجاةلغفت 
1(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوججوادالسباعي511572341206
1(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجريضاالصغت 511573341243
1(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمايت بن جعا511574341279
1(مركز سيدي المختار)

ي511575341283 ج  الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاالت 
1(مركز سيدي المختار)

ب511576341304 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةالمتر
2(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالفاضىلي511577341323
2(مركز سيدي المختار)
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ى511578341359 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجايوبشت 
2(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجكمالالنجاري511579341389
2(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمدكصاب511580341400
2(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوججميلةلطفة511581341453
2(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجيونساكرام511582341483
2(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسفيانكرامو511583341526
2(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجانوارالبيضاء511584341540
2(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجنزهةعال511585341647
2(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسعيدباسو511586341706
2(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالخيوي511587341815
2(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجكوثرأوسحاق511588341861
2(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعريش511589341876
2(مركز سيدي المختار)
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الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجهشامزعام511590341900
2(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجناديةكرا511591341962
3(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةارشيد511592342050
3(مركز سيدي المختار)

ىرسيدي511593342056 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجبشر
3(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالخودي511594342110
3(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمداغمر511595342197
3(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجميلودةنكروش511596342256
3(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمدتغزوت511597342262
3(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوج مصطف كرماد511598342297
3(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجيوسفايت او مجوظ511599342393
3(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبدالمهيمنشعوب511600342521
3(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجورديةسويشي511601342538
3(مركز سيدي المختار)
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ي511602342601
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوججمالالغسانر

3(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمحمود511603342609
3(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالكرومي511604342677
3(مركز سيدي المختار)

ي511605342691
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجنيشينالزيتون 

3(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمصطف الخالدي511606342698
4(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمأبرحيم511607342712
4(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبيدري511608342792
4(مركز سيدي المختار)

ي511609342834
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءماض 

4(مركز سيدي المختار)

ي511610342845
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريماج 

4(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوج عبدالفتاحالبحراوي511611342912
4(مركز سيدي المختار)

ي511612342972 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجزهت الحبيشر
4(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالنارصي511613343105
4(مركز سيدي المختار)
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الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشاد511614343268
4(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحيان511615343389
4(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمريمبن جمرة511616343407
4(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمصطف بعلل511617343415
4(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوججوادغزالة511618343423
4(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسناءابضار511619343583
4(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمريمساكوم511620343607
4(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعز الدينشكت 511621343727
5(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجايوببن الضو511622343815
5(مركز سيدي المختار)

ي511623343829
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  طكانر

5(مركز سيدي المختار)

ةالزهراوي511624343929 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجنظت 
5(مركز سيدي المختار)

ي511625344158
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجايمانالصونر

5(مركز سيدي المختار)
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الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجربابدكي511626344181
5(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجأسماءأكحيش511627344196
5(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلبهالة511628344212
5(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسعيداسضار511629344218
5(مركز سيدي المختار)

ي511630344296
ىالشاسر الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجبشر

5(مركز سيدي المختار)

ي511631344440
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمونيةالحميان 

5(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسهامبن لكحل511632344494
5(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةالباز511633344531
5(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجاحمدشماخ511634344592
5(مركز سيدي المختار)

ي511635344670 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة موستن 
5(مركز سيدي المختار)

ي511636344727
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالنون 

6(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجكريمةاسحيب511637344743
6(مركز سيدي المختار)
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الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالجليىلي511638344907
6(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالقديري511639345024
6(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمداكن511640345035
6(مركز سيدي المختار)

ي511641345139
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوج مريماليوسف 

6(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجحياةعسيلة511642345207
6(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءقليدي511643345213
6(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةوعدي511644345232
6(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالزلزولي511645345239
6(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدعبيدة511646345255
6(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجالياقوتالكرطيط511647345374
6(مركز سيدي المختار)

ةالصيد511648345383 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسمت 
6(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجكمالايبلقاسن511649345387
6(مركز سيدي المختار)
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الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجايوبالحيلة511650345413
6(مركز سيدي المختار)

ي511651345456
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجلبن النبونر

7(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجابتسامغاندي511652345660
7(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءعاصم511653345673
7(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجالحسنزائرة511654345694
7(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعزوزكحواش511655345701
7(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبونعيم511656345709
7(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيماإلدريشي511657345716
7(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجيوسفعبلة511658345854
7(مركز سيدي المختار)

ي511659345890
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةلمعاسر

7(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبدالنجيمالفاتجي511660345899
7(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجامباركزكا511661345957
7(مركز سيدي المختار)
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الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجالحسنمهزول511662346003
7(مركز سيدي المختار)

ي511663346089 ةالحصين  الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسمت 
7(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالعرفاوي511664346092
7(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجامينةسموا511665346103
7(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالكيد511666346107
8(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجأوسماءايت الحيان511667346247
8(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجأميمةبوخاوة511668346336
8(مركز سيدي المختار)

يلغديري511669346362
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغان 

8(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجدنيازهت 511670346365
8(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحفيظالنوري511671346456
8(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد الجبارغانم511672346464
8(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجياسي  الواصيف511673346537
8(مركز سيدي المختار)
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الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسهامعبداوي511674346542
8(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالبنست 511675346675
8(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوج رشيدالبوهاللي511676346760
8(مركز سيدي المختار)

ي511677346892 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيملحسين 
8(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيملحميدي511678346922
8(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةالعشي511679346962
8(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجصفاءأزرويل511680346991
8(مركز سيدي المختار)

كاوي511681347005 يالت 
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبدالغان 

9(مركز سيدي المختار)

اوي511682347051 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجحسامنشر
9(مركز سيدي المختار)

511683347055
ايت سيدي 

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعادلمومن
9(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوج كمالالمودن511684347076
9(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجبنارصخوي511685347215
9(مركز سيدي المختار)
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الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسكينةفوزي511686347309
9(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجالهامرفيق511687347322
9(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمورادايت غانم511688347333
9(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالرشيدي511689347479
9(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاالصليح511690347523
9(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةدناوي511691347683
9(مركز سيدي المختار)

ي511692347817
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوججوادالحباسر

9(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةدياب511693347865
9(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجإيمانكونهي511694347954
9(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجاسيابورويس511695347980
9(مركز سيدي المختار)

يش511696348078 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجأحمدمحت 
10(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعمراوالرايس511697348176
10(مركز سيدي المختار)
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الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجطارقزعام511698348217
10(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمنتضلمان511699348271
10(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةالنخىلي511700348276
10(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحميدبوشمامة511701348388
10(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجزينبسمداوي511702348400
10(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةبوزراوط511703348412
10(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالتومي511704348464
10(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجكمالراس الكرد511705348590
10(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدبوسمر511706348627
10(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجإيمانعكور511707348653
10(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجهشامبودانس511708348737
10(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءقرافىلي511709348778
10(مركز سيدي المختار)
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجزينبالعابدي511710348821
10(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمليكةبوقدير511711348902
11(مركز سيدي المختار)

ةايت عىلي511712348995 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسمت 
11(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجناديةوفكار511713349027
11(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسالمتيضاف511714349036
11(مركز سيدي المختار)

ي511715349066
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجهشامالحنف 

11(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوججميلةالعلوي511716349088
11(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةاليحياوي511717349174
11(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمريمالعلوي511718349185
11(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمصطف فرجي511719349227
11(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجنزهةعكور511720349245
11(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعمراومحمد511721349350
11(مركز سيدي المختار)
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمراد511722349387
11(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجناديةالنواري511723349401
11(مركز سيدي المختار)

يأمراي511724349461 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجالعرن 
11(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمصطف يشهان511725349482
11(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجيوسفسعيد511726349635
12(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمريمصابت 511727349936
12(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجصالحةبنمعىل511728349958
12(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجوصالاالبيض511729350104
12(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعزيزاعدي511730350222
12(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفردوسبت  كيل511731350267
12(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجابتسامبنعمي511732350285
12(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالويزي511733350456
12(مركز سيدي المختار)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجحمزةاعراب511734350662
12(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالمودن511735350677
12(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجوجدانالحمامي511736350762
12(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجيوسفحمودا511737350779
12(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأبوالحسن511738350807
12(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجهناءالسعدي511739350840
12(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسعادالصابري511740350953
12(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجدونيابشارة511741351021
13(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجوردةأيت بنعىلي511742351056
13(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجيونسالمقدم511743351137
13(مركز سيدي المختار)

ي511744351143
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسناءالصيف 

13(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجإلهامالوحدي511745351189
13(مركز سيدي المختار)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالرضيوي511746351471
13(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءلمهند511747351555
13(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسلمرمضان511748351582
13(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاوبال511749351626
13(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالناشطي511750351661
13(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجلحسناكضوان511751351733
13(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجزينب صياد511752352000
13(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوج ناديةالفريق511753352025
13(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجنزهةبومادل511754352041
13(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعمردينار511755352273
13(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجانصافادم511756352298
14(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفأوتيالت511757352385
14(مركز سيدي المختار)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجسعيدأيت إيدار511758352434
14(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجنسيمةلخزمي511759352436
14(مركز سيدي المختار)

ي511760352495
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالرحمون 

14(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبوستة511761352570
14(مركز سيدي المختار)

ي511762352647
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريماللورفر

14(مركز سيدي المختار)

ي511763352694 الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوج غيثةالودغت 
14(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجخديجةتومي511764352777
14(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجرشيدشكت 511765352839
14(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجهندتليويز511766353037
14(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبوهالل511767353083
14(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعىلياوخام511768353146
14(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعسيالإلياس511769353218
14(مركز سيدي المختار)
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جماعي استدعاء

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجشيماءلمويشي511770353292
14(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجنجوىشخمون511771353302
15(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمد االمي  بدلة511772353309
15(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجيوبابن بالل511773353558
15(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمريمبن أسويس511774353596
15(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزالقبوري511775353629
15(مركز سيدي المختار)

ي511776353642
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحمانالزيتون 

15(مركز سيدي المختار)

ي511777353718
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد الوهابالعدنان 

15(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجحجاجبنعزوزة511778353785
15(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجحنانبويباون511779353813
15(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجخليفةطه511780353882
15(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةالسائب511781353890
15(مركز سيدي المختار)
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الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجحسنوزكي511782354010
15(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد الجبارالكيحل511783354022
15(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمريماصبان511784354058
15(مركز سيدي المختار)

ي511785354078
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالهرموسر

15(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجامالبركودان511786354087
16(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاالبيض511787354104
16(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجربيعةبحا511788354142
16(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجأحالمبن عزوز511789354185
16(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجليىلالزنكي511790354229
16(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجابرهيمايت يشو511791354282
16(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلزربان511792354283
16(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعمر ايت فاسكا511793354288
16(مركز سيدي المختار)
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الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالشايش511794354359
16(مركز سيدي المختار)

ي511795354368
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبدالمجيدالقرسر

16(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجاملحركات511796354511
16(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوججمالايت فاسكا511797354546
16(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعشي511798354640
16(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت بهي511799354642
16(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجامالالعىلي511800354675
16(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجيوسفشكرا هللا511801354678
17(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجموسقدري511802354701
17(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد المجيدالقادري511803354801
17(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةايت همو511804354904
17(مركز سيدي المختار)

يبلحمام511805354984
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغان 

17(مركز سيدي المختار)
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الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوججمالاكرين511806354987
17(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءبن لوقار511807355035
17(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوسالت511808355079
17(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجلحسنجاع511809355155
17(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجشكيبةشمشي511810355156
17(مركز سيدي المختار)

ي511811355228
الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجحسنوهنان 

17(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجياسي  الرافعي511812355255
17(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجساميةلمشنَكط511813355305
17(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجهشامحمان511814355415
17(مركز سيدي المختار)

الثانوية االعدادية سيدي المختار شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةامزيل511815355533
17(مركز سيدي المختار)

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعتيقةالقصت 511816355607
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبالل511817355650
1(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجورضيةزيانة511818355654
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحميدأمغار511819355678
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحميدزيدان511820355692
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحميدبوزكيون511821355872
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجيحن اشتيبة511822355924
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  كودغار511823356008
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمالوالد511824356142
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمصطف ايت الطالب511825356187
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبوحو511826356229
1(امنتانوت

فيه511827356291 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسوميةالخت 
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحنانبوديل511828356321
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجأحمدأمزال511829356357
1(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسكينةمستاوي511830356361
1(امنتانوت

اقا511831356464 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحياةالشر
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجخالدالربوز511832356482
2(امنتانوت

ي511833356483 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمريمالمسكين 
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمصطف اوحسو511834356488
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجكريمةحيدر511835356495
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمحيماد511836356532
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجكريمةحمان511837356574
2(امنتانوت

ي511838356606
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجانواربوكوسر

2(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاسيةخيض 511839356613
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجبياضةتورية511840356653
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنبيلالوالي511841356704
2(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالحبيبلعناد511842356848
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوج سميةبوازران511843356867
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمينةاشكاج511844356871
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجيوسفحسيب511845356894
2(امنتانوت

ي511846356916
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنجاتالوغان 

3(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الواحداتكي511847356922
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمريمالبوهالي511848357070
3(امنتانوت

ي511849357109
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالغونر

3(امنتانوت

ي511850357116
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجإلياسالبوعنان 

3(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحسنويشي511851357127
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمجعغر511852357128
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجلحسي  عمري511853357143
3(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرزاقالمنصوري511854357173
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجهشامالحيمر511855357181
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمصطف ايت وحمان511856357235
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبلعيش511857357277
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةاعبايد511858357370
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاحساينمجاهد511859357408
3(امنتانوت

ي511860357418
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجليىلاللطيف 

3(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةبن زيوان511861357449
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوججمالالمشكيح511862357458
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماوتيدير511863357494
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفأفقت 511864357540
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجأحمد أمي  التاالوي511865357582
4(امنتانوت
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ي511866357606 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسمت الهبوج 
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرزاقالنارصي511867357619
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجكريمابغليل511868357676
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجصالح الدينحيمودي511869357697
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفتح هللاالمرابطي511870357708
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالبالكاس511871357769
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحياةبوالك511872357814
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجرجاءارعيدي511873357877
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينسالمة511874357943
4(امنتانوت

511875358099
اإلدريشي 

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجأسماءمبتسم
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمسكور511876358108
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعواطفالعنباري511877358125
5(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجودادايت العشي511878358145
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهحيدة511879358171
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرزاقالبداوي511880358192
5(امنتانوت

ح511881358201 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالمنشر
5(امنتانوت

ي511882358212 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجبديعةراج 
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالكيوي511883358225
5(امنتانوت

ي511884358229
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجغزالنأورنر

5(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالموين511885358307
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاكرامالحمومي511886358398
5(امنتانوت

511887358463
اإلدريشي 

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسكينةمبتسم
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحجام511888358480
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجخديجةعدنان511889358532
5(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزبونا511890358606
5(امنتانوت

ةعامر511891358613 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنظت 
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالعابد511892358624
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحامد511893358731
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلعباد511894358764
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجزهرةبيكضاض511895358814
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسوكينةعامر511896358815
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسارةالبشالي511897358909
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةارويس511898358950
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالنجاري511899358969
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمداعميمي511900359009
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاشضاض511901359123
6(امنتانوت

Page 389/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاحمدهبار511902359131
6(امنتانوت

ي511903359178
ةالمحفوض  بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجزهت 

6(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمريمشعنون511904359188
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجياسمي  ايت العشي511905359337
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمالنارصي511906359396
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمروانصابر511907359403
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمروةحافظ511908359418
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةمعان511909359420
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  أتنان511910359465
7(امنتانوت

ي511911359535
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعىلياليوسف 

7(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالويزة511912359609
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالتويجر511913359614
7(امنتانوت
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنواربورسحان511914359840
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحفيظبوجر511915360070
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجلعروضيجاع511916360105
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالسعيدالحفيان511917360168
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاسماءبياض511918360200
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمروانألحيان511919360291
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الهاديالبغدادي511920360315
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجثرياأمراق511921360391
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعاليجابر511922360416
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاكرامانكيدي511923360426
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجبوسالمبوصاك511924360441
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالمختارالخال511925360456
8(امنتانوت
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جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالموحدي511926360587
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعمرأمحمود511927360617
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمريمالحمري511928360654
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنبيلةالخالدي511929360659
8(امنتانوت

ي511930360769 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنور الدينصلوج 
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمينةلكرار511931360823
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدايت ابراهيم511932360839
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالمغراوي511933360978
8(امنتانوت

ىالعداد511934360986 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجبشر
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاميمةخنش511935361012
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلموكار511936361036
9(امنتانوت

ي511937361299
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحسناءشوافر

9(امنتانوت
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جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحميدعامري511938361330
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجياسمي  لمزودي511939361378
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالصابر511940361534
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفبنمعيط511941361561
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبن سيدي511942361594
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجانسابعاش511943361708
9(امنتانوت

اوي511944361720 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالخت 
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوج نورالدينالصويل511945361731
9(امنتانوت

يبوحميد511946361791 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالعرن 
9(امنتانوت

ي511947361814 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالطالن 
9(امنتانوت

ي511948361836 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجبديعةحاج 
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجرشيدنارص511949361864
9(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءمحيندات511950361865
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشنان511951361886
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحنانالزهري511952361982
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاالزاويت511953361985
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةاجحو511954362108
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسارةمكاوي511955362145
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسوميةمحيمد511956362193
10(امنتانوت

511957362195
أيت 

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجشاديةأوخشيف
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدلمرابط511958362199
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةابندا511959362222
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالهامالسالمي511960362364
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمداوفوتا511961362380
10(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاميمةالرامي511962362456
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجثوريةالتويجر511963362510
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحوريةالطاهري511964362514
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمالكي511965362559
10(امنتانوت

ي511966362639 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالحسين 
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجخديجةوصيف511967362684
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسكينةاجدير511968362691
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجلبن حربال511969362692
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجرشيداكوجيم511970362723
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمداوسوس511971362791
11(امنتانوت

يلشهب511972362897 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدالغن 
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمنت بولة511973362912
11(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعشي511974362918
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسعيداوطاهر511975362999
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءظريف511976363052
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسفيانايت السعيد511977363122
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدمكرو511978363124
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنومس511979363132
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفرحالخالص511980363190
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن دامي511981363208
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجايمانالفاضيىلي511982363236
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالحزاز511983363265
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالخبت 511984363302
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالجود511985363341
12(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسلوىالعشي511986363440
12(امنتانوت

ي511987363555
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلحران 

12(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبوصاك511988363603
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالغندور511989363616
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالبادي511990363667
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالحسانبوعىلي511991363682
12(امنتانوت

ةدادا511992363705 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجلكبت 
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشيخ511993363732
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحنانالعشي511994363824
12(امنتانوت

كاوي511995363838 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالت 
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوج زبيدةشامان511996363904
13(امنتانوت

ي511997363937
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمينةالعون 

13(امنتانوت
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدوزاع511998363968
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجصفاءونشت 511999363977
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحسناءولموم512000364281
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجصفاءحمادي512001364598
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحسنيةسهيل512002364618
13(امنتانوت

ي512003364686
ةالواف  بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجكت  

13(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمروانجاري512004364863
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلبوطاكي512005365090
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءعبال512006365204
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنورةفرتات512007365342
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةامبارك512008365914
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجثرياأبو الفرج512009366122
13(امنتانوت
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجأمالشانة512010366211
13(امنتانوت

ي512011366543
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجايوبالشوقف 

14(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحميدعيش512012366717
14(امنتانوت

ي512013366859
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالعثمان 

14(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجياسي  امغار512014366874
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجابتسامشهت 512015367402
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسعيدايت ابراهيم512016367801
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجطارقاالبيض512017367905
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحسنبن ايشو512018369168
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجايوبافقت 512019369198
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجرجاءونعيم512020369374
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  بكاو512021369520
14(امنتانوت
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةايت سعد512022369738
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحوزي512023370018
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجبدرزهراوي512024370198
14(امنتانوت

ةجارير512025370347 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسمت 
14(امنتانوت

ي512026370403 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجناديةمرين 
15(امنتانوت

ي512027370438
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسعدالدعنون 

15(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبومال512028370506
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجبوبكربفراض512029370644
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسارةحنضور512030370801
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفريدايت اغراد512031370833
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعاللكمران512032370843
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوج نعيمةايت مسعود512033370851
15(امنتانوت

Page 400/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالفاتجي512034371263
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاميمةالهواري512035371325
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلاوالئك512036371359
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالعضىلي512037371379
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمالمقدمي512038371396
15(امنتانوت

ي512039371552
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاسمهانمحفوض 

15(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالرايس512040371558
15(امنتانوت

ي512041371582 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالناج 
16(امنتانوت

ي512042372070
يسكرانر

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغان 
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد االلهمساعد512043372071
16(امنتانوت

512044372387
أيت عبد 
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالرحمان

16(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفدوىايت السايح512045373121
16(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجليىلالعامري512046373217
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الوهابالقباب512047373270
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمورادوموجان512048373302
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجزعيمةلعفو512049374021
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةبورصبون512050374319
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبنت  كري512051374357
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنوالوردة512052374569
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالصابري512053374665
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةإجوان512054374708
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسارةبنت  كري512055374913
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسفياناسوس512056374959
17(امنتانوت

ي512057375087 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجليىللكبت 
17(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلمام512058375635
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجناديةمهدام512059375812
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسارةبومزوغ512060376003
17(امنتانوت

ي512061376491
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسميةاهان 

17(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالواطي512062376525
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزالنكر512063376717
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجادريسامحيل512064376721
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنزهةسيدي512065376736
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجميلودلهطوطي512066376751
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوججوادالعمالي512067376958
17(امنتانوت

يكيحل512068377094
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاليمان 

17(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيملعفيشي512069377182
17(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجزهرةعال512070377483
17(امنتانوت

ي512071377597
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسهامالشبان 

18(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدابوي512072377862
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللابوجعرت512073377922
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقاجماع512074377955
18(امنتانوت

ياسماء512075378358 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوججمج 
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفحمادي512076378679
18(امنتانوت

فحشي512077378924 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجأرسر
18(امنتانوت

ي512078378929 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمريةالدجيج 
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوج صابرين ياسي  512079378934
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريممفتخر512080379032
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالهاملكسيمي512081379144
18(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجهندالصغت 512082379170
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنور الدينلكراوي512083379198
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوج فدوىمحفوظ512084379228
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجيونسصاب512085379311
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجغزالنخالص512086379522
19(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالهامحمدوش512087379558
19(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمصطف القادري512088379696
19(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالهامالسالمي512089379768
19(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالسعيدفريحات512090380000
19(امنتانوت

ي هللا512091380007 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةنرج 
19(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمنت متعبد512092380213
19(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالحيجي512093380383
19(امنتانوت

Page 405/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةعزيز512094380463
19(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفيصلالناشطي512095381093
19(امنتانوت

ي512096381109
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالغزوان 

19(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاسماءطه512097381152
19(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءسدون512098381357
19(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجكريمةالمغاري512099381389
19(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجرضوانعابد512100381395
19(امنتانوت

ي512101381754 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجايوبمشتر
20(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوججمالأبغوغ512102381809
20(امنتانوت

ي512103381830 ان  بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعمادالتر
20(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالبومسهولي512104382062
20(امنتانوت

ةالمقيدم512105382269 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجزهت 
20(امنتانوت
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2020 نونبر 25 يوم
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجخالدايت افال512106382555
20(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفدوىالمكاوي512107382824
20(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالفضيىلي512108382890
20(امنتانوت

ياحنيش512109383092 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغن 
20(امنتانوت

ي512110383204
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالحقيفر

20(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاتحةايت ازي512111383395
20(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبويشو512112383451
20(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبوجالل512113383527
20(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجبدربسيوة512114383580
20(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالناشطي512115383956
20(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجإدريسأعراب512116383958
21(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدازريكم512117384069
21(امنتانوت

Page 407/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللههيبة512118384206
21(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجايوبالعابدي512119384449
21(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجرشيدأمعوس512120384498
21(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الواحدحزداك512121384516
21(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعادلالعلوي512122384666
21(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجأسماءمهنوك512123384697
21(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجبلقاسمأمكي  512124384790
21(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجكريمةالعزيري512125384899
21(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجكلثومتباخ512126384967
21(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجامينةاكسوس512127385209
21(امنتانوت

مان512128385242 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحمانبت 
21(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالسعيدعز الدين512129385605
21(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجليىلنوصت 512130385643
21(امنتانوت

ى512131385862 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبشر
22(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوججوادالدماغ512132385898
22(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجأحمدبليدي512133385909
22(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدالسالمبوبكر512134385955
22(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجخديجةلهاللي512135385956
22(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجايمانعرشان512136386033
22(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمالزاهري512137386154
22(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعىليالعالي512138386195
22(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمداغروض512139386278
22(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمازنزوم512140386297
22(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجخالدالعشي512141386508
22(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدابرام512142386521
22(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجزين الدينالعريف512143386609
22(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجناديةطريق512144386614
22(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةحرمة هللا512145386616
22(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعمار512146386745
23(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمريمبنان512147386799
23(امنتانوت

يبنكريران512148386881 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغن 
23(امنتانوت

ي512149387150 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحسناءرتن 
23(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمرادمفتاح512150387258
23(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزبنيفو512151387930
23(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحفيظأحباري512152388020
23(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجيوسفطالب512153388100
23(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالعكدي512154388258
23(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجيوسفوردغ512155388346
23(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجحنانبوالم512156388402
23(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الوهابالدباشق512157388544
23(امنتانوت

ي512158389058
ةعرافر بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنصت 

23(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسكينةحلوم512159389117
23(امنتانوت

ان512160389461 ةاومت   بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجزهت 
23(امنتانوت

ي512161389475
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءموناف 

24(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت حيدا512162389598
24(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريممحمدي512163389718
24(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنوالقبول512164389752
24(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالزروالي512165389755
24(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجكوثراكيوي512166389765
24(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوججهانالجوي    ج512167389799
24(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالمحمدي512168390026
24(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الفتاحالحرار512169390284
24(امنتانوت

ي512170390404
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجيونسالعمران 

24(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالياسمنيح512171390449
24(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجخديجةهياج512172390612
24(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالمودن512173390805
24(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجالحسنبن الصغيار512174390862
24(امنتانوت

ي512175390930
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفانيف 

24(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجخديجةحبيب هللا512176391170
25(امنتانوت

ةحبيب هللا512177391301 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجنظت 
25(امنتانوت
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بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجصالحعبيدي512178391446
25(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبنهنان512179391521
25(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد االلهكردون512180391588
25(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجباتولبيوكناش512181392038
25(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجسهامعطوش512182392219
25(امنتانوت

ي512183392597 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاعبوشبلقون 
25(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماطلوش512184392778
25(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجاحمدبهمو512185392811
25(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجعبد الفتاحالصديق512186393242
25(امنتانوت

ي512187393495
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجياسي  الزيتون 

25(امنتانوت

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوججوادالمساوي512188393757
25(امنتانوت

ي512189393910 بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجارقيةالصت 
25(امنتانوت
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم شيشاوة: إقليممزدوجأمي  درداري512190393984
25(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةبوجعفر512191394050
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمداولمي  512192394242
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالبقالي512193394368
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةبلوك512194394570
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجغزالنبالحفيان512195394611
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجهدىأغزاف512196394633
1(امنتانوت

ي512197394635
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمد البشت الدحان 

1(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةمكريز512198394640
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفلمي  512199394672
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد االالهموفق512200394710
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسناءايت سكار512201394833
1(امنتانوت
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوججميلةالمرسىلي512202394957
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجهندكمال512203395074
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالموساوي512204395091
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجكلثومالسايشي512205395224
1(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقبوطليب512206395226
2(امنتانوت

تقالي512207395379 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالت 
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالرب  ع512208395400
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجايمانبوهمة512209395487
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجصالح الدينزهري512210395491
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسعدالكارح512211395572
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءايت امزيل512212395892
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدارحمي  512213395901
2(امنتانوت
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي512214396098
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمريمخلوف 

2(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجوفاءعبدان512215396118
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالمرسىلي512216396167
2(امنتانوت

ي512217396270 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنهالدربشر
2(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجابراهيممجاك512218396309
2(امنتانوت

ي512219396373
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسكينةايت القاض 

2(امنتانوت

ي512220396423
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلالمعاسر

2(امنتانوت

اع512221396626 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجايوبورسر
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجهشامايت العلوي512222396774
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجحمزةأصبان512223396782
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفريددرعي512224396803
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحريك512225396910
3(امنتانوت
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجالمهديبوحدا512226396911
3(امنتانوت

ي512227396974 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةبلغان 
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجياسي  شنان512228397196
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجلحسنتدرارت512229397287
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالنارصايت الطالب512230397309
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجحياةعدية512231397372
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسميةالحرفاوي512232397501
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجرضوانأمحيوض512233397742
3(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الواحدلمهاوري512234397995
3(امنتانوت

ي512235398029
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجالحسنالعف 

3(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجبسامالمعاون512236398042
4(امنتانوت

ي512237398049
فر بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمنت الشر

4(امنتانوت
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجميلودموافق512238398128
4(امنتانوت

ي512239398175
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجاميمةالعتان 

4(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالكوراري512240398316
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجامباركاورحو512241398449
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجطارقدربس512242398545
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالباللي512243398821
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالمنعمالرباجي512244398851
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحيدة512245398857
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجشمس الديناوليدي512246399091
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمريماسالم512247399195
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلاعال512248399345
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمصطف شلباكوك512249399454
4(امنتانوت
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوججمالأورير512250399458
4(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنزهةقىلي512251399497
5(امنتانوت

ي512252399598
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقالخليف 

5(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالهاديفوزي512253400028
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدايت خويا512254400126
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالنجار512255400193
5(امنتانوت

يسيهام512256400233 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجالذهن 
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعائشةبنور512257400236
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجحسناءدرغان512258400340
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنزهةايت ابانكو512259400519
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبالكحيح512260400884
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمليكةايت ابانكو512261400914
5(امنتانوت
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجامالعدنان512262401185
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الهادي المغوسي512263401339
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدكروم512264401391
5(امنتانوت

ةالطامري512265401397 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسمت 
5(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجحسناءلبيهي512266401470
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسلسبيلالعشي512267401734
6(امنتانوت

ىمريدة512268401799 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجبشر
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمصطف النعومي512269402069
6(امنتانوت

ي512270402208 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعالينوين 
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفبولهرود512271402326
6(امنتانوت

ي512272402351
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالعلوان 

6(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاابراروش512273402510
6(امنتانوت
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجخولةالتويشي512274402787
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحسنبخساس512275403052
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجإدريسبوعبيدي512276403182
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللافكور512277403202
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسكينةلفقيهي512278403246
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنجوىايت احسي  512279403337
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمداغليض 512280403750
6(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الواحدصابر512281403819
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدازبت 512282403901
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمالعشي512283404091
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجالهديةعليا512284404164
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجالرعبوباالنصاري512285404167
7(امنتانوت
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسفيانجبور512286404254
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجحسناءعليا512287404510
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجحسنأحمو512288404567
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدبوقالبة512289404579
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجأملبوهية512290404942
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجالمهدياالدريشي512291405052
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوججيهاندشيش512292405120
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجلحسنملوك512293405235
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحمانحمدي512294405387
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنوال بوالحصائر512295405567
7(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد االلهغريب512296405842
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجإبراهيممنتض512297405960
8(امنتانوت
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بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجخالدالحيدوكي512298406004
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدزنزولي512299406182
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحقمنت 512300406193
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجناديةالحبشة512301406199
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينأنجار512302406588
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعادلفاخر512303406650
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجرجاءأوش512304406809
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالسعداوي512305407785
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجطارقمنصور512306407903
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجزينبالزركي512307408038
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجايمانفتاح512308408068
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوج ابراهيمالجامعي512309408424
8(امنتانوت
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بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمن الزرايدي512310408453
8(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحسنزهت 512311408575
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجزينبالسعداوي512312408669
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجرجاءمساعيد512313408710
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسعادابوالحسن512314408805
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوج اسماعيلغاشا512315409140
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةسعدن512316409158
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجياسي  بكار512317409194
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجإيماناقضاض512318409294
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجخالداإلدريشي512319409326
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجالبشت الزيامي512320409412
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالعقري512321409415
9(امنتانوت
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بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسوميةبنوية512322409440
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجهشامالرايس512323409724
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالردجي512324410435
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعمرأدريكي512325410530
9(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجطارقأزغيغ512326410790
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجيوسفخربوش512327410823
10(امنتانوت

ي512328411047 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجاحمدصت 
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقرابح512329411322
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد العاطيالدويب512330411369
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبلفقت 512331411414
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاحميش512332411448
10(امنتانوت

ي512333411528
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوج خديجةالتحايف 

10(امنتانوت
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بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالكراد512334411573
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجكمالايت احمد512335411848
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعيصامالحمومي512336412063
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسعيدمكناسي512337412110
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجاسماءايت لمسافر512338412114
10(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوججوادالواهب512339412162
10(امنتانوت

ات512340412240 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمعادخت 
10(امنتانوت

ي512341412245
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمروانقطف 

11(امنتانوت

ي512342412270 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةحين 
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجأيوبصبار512343412369
11(امنتانوت

ي512344412468 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجبوشعيبالمسكين 
11(امنتانوت

ي512345412472
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسناءالزيتون 

11(امنتانوت
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بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعمرالناجم512346412631
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجناديةبروك512347412639
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجخديجةماكي512348412804
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسهامدحمي  512349412866
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاامعاين512350412900
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبدالفتاحدراز512351413207
11(امنتانوت

ي512352413422
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجالحسنيةصفوان 

11(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعىليبوهمو512353413440
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنزهةافنكيش512354413477
11(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعمرمكناسي512355413598
11(امنتانوت

ةبوكرين512356413605 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسمت 
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجيوسفهاجر512357413715
12(امنتانوت
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بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحميدجوهر512358413852
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الهاديالصالجي512359414043
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالكاريد512360414064
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجخليلفهمي512361414085
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجإيمانأشن512362414718
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسوميةجاللي512363414813
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفؤادكناو512364414823
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجحفيضبوسكري512365415048
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجالحسنادبوبريك512366415098
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسليمان الباغودي512367415273
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنبيلشيبوب512368415326
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجوفاءبالفرائطيس512369415570
12(امنتانوت
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بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوبرين512370415573
12(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالراشدي512371415641
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةارساو512372415725
13(امنتانوت

ي512373416145
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوججهانمطف 

13(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسناءراكع512374416238
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمزكيطي512375416324
13(امنتانوت

دة512376416744 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمريمبنشر
13(امنتانوت

ت512377416780 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمريمبوتبحت 
13(امنتانوت

ي512378416798 ةفت  بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجزهت 
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجايوبنارص512379416932
13(امنتانوت

ي512380416989 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفيصلبنحمينر
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمريمالدواسي512381417101
13(امنتانوت
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ي512382417106
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجاحمد طهالبنان 

13(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجأحمدبادو512383417149
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبوخريص512384417398
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجرشيدايت يوسف512385417555
13(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجادريسبوخريص512386417585
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمد بعلوي512387417620
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمد الهاديالحيدودي512388418024
14(امنتانوت

ي512389418370
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمينةالوانر

14(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفؤادالمعطاوي512390418424
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجأم العيدبودلي512391418592
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدغريب512392419679
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالزركي512393419743
14(امنتانوت
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بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجلحسناسويلم512394419814
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمليكةاوكيل512395419938
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجلحسنأنظام512396420142
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعمرعزوزو512397420368
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الجليلادعزي512398420563
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبن طالب512399420616
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةبن وكريم512400420669
14(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمريمالفالجي512401421024
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالخالدي512402421065
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجلبن تقيوات512403421243
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسمت ابوزيد512404421354
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنجيباروجي512405421365
15(امنتانوت
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بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالوكيىلي512406421563
15(امنتانوت

ي512407421574
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجإيمانالعنان 

15(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوججمالالعرفاوي512408421943
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجهندنجاري512409422101
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدادرحو512410422166
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنجيبلعميم512411422227
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالفضيىلي512412422318
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجايمانبنور512413422392
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الجبارالروجي512414422434
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنجاةادلحسن512415422523
15(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسكينةعبيدة512416422534
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلطرش512417422589
16(امنتانوت
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بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفاوالعال512418422631
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسعادالسوسي512419422762
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجإدريسالشتوكي512420422857
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجحميلةشبالل512421423012
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالطاهري512422423104
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنزهةلشقر512423423344
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجالهامبياري512424423360
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجالغاليةلملكي512425423485
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدنارصي512426423823
16(امنتانوت

ي512427423915 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدفتيشر
16(امنتانوت

ي512428424022
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجبدرالواف 

16(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجخديجةكنجيح512429424528
16(امنتانوت
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بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسكينةأوشن512430424770
16(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجبدرالسويدي512431424970
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالبيض512432424976
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالمنصوري512433425012
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءكوكو512434425821
17(امنتانوت

ي512435425916
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالزهوان 

17(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجحليمةاعشاري512436426078
17(امنتانوت

يم512437426141 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجحنانمحتر
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجرانيةاصويلح512438426279
17(امنتانوت

ي512439426300 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسهامالرطان 
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجزينبالحمامضي512440426346
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسعيدترناتة512441426352
17(امنتانوت
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بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعادلزركيل512442426450
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلكزولي512443426522
17(امنتانوت

ي512444426542
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةموناف 

17(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنرجسابااحدى512445426563
17(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفدوىاسحيمي512446426688
18(امنتانوت

ة512447426893 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمالبقت 
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللابن عال512448427165
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمأيت منصور512449427231
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسهيلةالكوط512450427381
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعباش512451427603
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالنيفو512452427681
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوججمالرفيع512453427772
18(امنتانوت
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بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجمريمكوري    ح512454427786
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنجيباقرماش512455427910
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجميلوداويري512456428026
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجزينبلمزوق512457428043
18(امنتانوت

ي512458428071 بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالزاين 
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجبديعةإحيجي512459428356
18(امنتانوت

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي شيشاوة: إقليممزدوجنوالالتائب512460428641
18(امنتانوت

ي512461428799 الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءازبت 
1(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ىميساوي512462428856 الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجبشر
1(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءرحو512463429002
1(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512464429038 الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجخديجةناج 
1(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبكسان512465429056
1(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرزاقالخالد512466429090
1(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفلعكيد512467429304
1(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512468429378
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجهشامشلحان 

1(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدواركال512469429483
1(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512470429690
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجياسي  العمران 

1(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمصطف ملوك512471429707
1(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512472429737 الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزبنبن 
1(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانبوهي512473429785
1(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512474429904 الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةبنبن 
1(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجهندملوك512475429987
1(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمريمايت الحاج512476430223
2(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512477430256
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالعياسر

2(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبد الجليلأسقور512478430347
2(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعادلايت بلعيد512479430521
2(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجرشيدصبت 512480430557
2(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجأسماءأيت الحاج512481430748
2(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجحنانالعماري512482430840
2(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجيوسفهضار512483430876
2(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعمراضميش512484430902
2(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعاليدراج512485431103
2(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمتفدرا512486431151
2(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفبالمديوي512487431279
2(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجأسامةلويزة512488431409
2(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسلوىلمسلك512489431425
2(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجادريسايت احدوش512490431463
2(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجناديةزوين512491431658
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجحنانانضام512492431782
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالنعيمي512493431821
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةالرحيمي512494431824
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجأيوبأيت الطالب512495431992
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعمركولحيان512496432068
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجكوثربركة512497432070
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجبديعةزويتنة512498432102
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمن الزاهي512499432147
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512500432175 الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجشيماءحسن 
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبدالخالقايت بنارص512501432178
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمريمالخالدي512502432255
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرزاقبنملوك512503432390
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةباعراب512504432408
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدموهنا512505432778
3(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمبويخف512506433378
4(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ار512507433390 الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسناءبلت  
4(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512508433479
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالوجطان 

4(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعزيزلشكر512509433502
4(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجنورةشهيبة512510433575
4(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبويسعي  512511433579
4(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلويزة512512433662
4(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوج ياسي  دامان512513433694
4(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجالركراكيبن التايك512514433740
4(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعمادلفحل512515433796
4(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبد الواحدحكم512516433897
4(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعقالن512517434173
4(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512518434213
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةالكوف 

4(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاكرض512519434345
4(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوججوادادامسعود512520434390
4(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجغزالنكناوي512521434421
5(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512522434449
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبد السالمالروسر

5(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمروانخليق512523434464
5(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجياسي  الدكداك512524434596
5(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدليعيشر512525434741
5(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالراشدي512526434773
5(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينسلمي512527434812
5(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمريمدحان512528434872
5(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاسباعي512529434878
5(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجالعلواويجميلة512530434908
5(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجامينةاالدريشي512531434960
5(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبوشهاب512532435016
5(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجحنانفهيم512533435130
5(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجبديعةبن المقدم512534435155
5(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512535435203 الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلالحجين 
5(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512536435205
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجأمالج 

6(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمن ايت المقدم512537435307
6(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالمهداوي512538435547
6(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالجواد512539435602
6(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجفيصلالسمي512540435672
6(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجاسماءايت موج512541435833
6(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجموسفرحات512542436037
6(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعائشةايت موج512543436038
6(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانالطالب512544436420
6(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجايوباكنيون512545436472
6(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلبيهي512546436548
6(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجنزهةمحيالدين512547436587
6(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجكوثربنشيح512548436672
6(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالرمىلي512549436772
6(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةالحلوي512550436828
6(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512551436854
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجكوثرلمعاسر

7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالحيدودي512552436931
7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجرشيدحمي  512553436986
7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجيونسعباري512554437082
7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبومال512555437107
7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجزينبالصغت 512556437115
7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512557437171
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالريحان 

7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجحسنالعوينة512558437297
7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجحسنالسمري512559437335
7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجاسماءاووك512560437510
7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجوفاءمنتشر512561437659
7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

Page 444/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجناديةحزام512562437725
7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجموالي يوسفصابر512563437809
7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمليكةمنصوري512564437832
7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجبوشعيبالعلوي512565437868
7(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجوجدانالهىلي512566437902
8(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجخولةبناى512567437905
8(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسعيدبوطالب512568437956
8(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزايت موس512569438079
8(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  الغازي512570438080
8(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجأيوببن الصادق512571438240
8(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعيمادالطالجي512572438305
8(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبد الخالقيورس512573438364
8(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجدنيةخمايش512574438488
8(بلدية امنتانوت)تاشفين 

اوي512575438695 الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجإكرامالهت 
8(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجصباحأمزوار512576439107
8(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512577439185
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجاحمدشيج 

8(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسليمةاألنصاري512578439305
8(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعصاماحبان512579439321
8(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512580439368
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجكريمةبستان 

8(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالداودي512581439512
9(بلدية امنتانوت)تاشفين 

و512582439659 الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمريةاسكت 
9(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةزهيد512583439749
9(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسهامالبهلول512584439771
9(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجهندباعىلي512585439779
9(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجامي  طلحة512586439807
9(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجأسامةالمغراوي512587439895
9(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءصبت 512588439972
9(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512589440023
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجكريمالماض 

9(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجزليخة مصباح512590440031
9(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت همو512591440155
9(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالشكدالي512592440209
9(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسميةاألنصاري512593440232
9(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512594440268 الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبد الهاديالحض 
9(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسهامبالراضية512595440461
9(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجأميمةابىلي512596440528
10(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوججميلةالحيمر512597440663
10(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجناديةالربيعي512598440681
10(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمداالبريكي512599440760
10(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالدهيمي512600440873
10(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمعاذاطرمال512601441058
10(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمحوزي512602441381
10(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512603441406
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمريمبستان 

10(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالفقت 512604441494
10(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعمادزهت 512605441765
10(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ةفوزي512606441841 الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسمت 
10(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعماري512607441894
10(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512608442020
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجصالحميمون 

10(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجهشامحدوش512609442082
10(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمصطف اهمو512610442087
10(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوججميلةابوال512611442130
11(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمصطف سموح512612442226
11(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلامزلي512613442494
11(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجطارقبلخاتم512614442537
11(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجيوسفابيه512615442593
11(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالراوي512616442786
11(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعمادروجع512617442841
11(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512618442921
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجهشامالعاتفر

11(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمالسوي  هل512619443064
11(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمصطف الطاهري512620443202
11(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزأيت العشي512621443270
11(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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512622443366
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمصطف مصطف 

11(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمخوباز512623443461
11(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512624443803
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسعيدبلقاض 

11(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبيدةالنارصي512625444009
11(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجكوثربايد512626444011
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجحنانالنضي512627444113
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحسنموفتيح512628444228
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجنوالالعصامي512629444268
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرزاقاشبان512630444392
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمسيد512631444415
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسعادبوزيد512632444430
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبن ايدار512633444600
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوج عبدالواحدفهمي512634444652
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمداحكوك512635444712
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوج فاطمةملوك512636444736
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجأحالمتوفيق512637444832
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةشاشع512638444862
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعصامالمباردي512639444992
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالهمزي512640445388
12(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوججهانالعزوزي512641445537
13(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعثمانبنغانم512642446079
13(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلمشوك512643446464
13(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجحسنةالزرايدي512644446683
13(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوججمالازناك512645446831
13(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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ةالعابدي512646447421 الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجكبت 
13(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلايت احميد512647447490
13(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجكلثومةالحمزاوي512648447539
13(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةاعليوي512649447543
13(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدباعىلي512650447582
13(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجيونسشعابط512651447744
13(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمد امي  ودود512652447793
13(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجنوالابريشة512653447815
13(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالهوط512654447834
13(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512655447974
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالبودان 

13(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةالشكدالي512656447997
14(بلدية امنتانوت)تاشفين 

يدي512657448091 الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعت 
14(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجاميمةالملوع512658448113
14(بلدية امنتانوت)تاشفين 

512659448135
أيت عودو 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمريممنو
14(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجالحسنالعزاوي512660448214
14(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512661448261
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجحمزةطافر

14(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالشكدالي512662448415
14(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحليمالفضولي512663448417
14(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللانض512664448702
14(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجناديةعليىلي512665448753
14(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسالممماس512666448831
14(بلدية امنتانوت)تاشفين 

ي512667448886
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالحنف 

14(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجسعادأهمو512668448943
14(بلدية امنتانوت)تاشفين 

الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبرجال512669449149
14(بلدية امنتانوت)تاشفين 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي512670449167
الثانوية اإلعدادية يوسف بن شيشاوة: إقليممزدوجحجيبةاللمانر

14(بلدية امنتانوت)تاشفين 

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةأجاعة512671449281

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاجوهري512672449352

ي512673449357
1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجايمانابوهان 

ي512674449425
1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجغزالنبوعنان 

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوججميلةلمهليب512675449476

ة512676449540 1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريةاعقت 

ي512677449885
1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوج يوسفبن دان 

ي512678449950
1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيللومان 

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعائشةعفيف512679450089

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيملقايمي512680450125

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاسماءاعريب512681450225
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكزارلطيفة512682450501

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدطرنكيل512683451009

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالعراسي512684451058

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالخنكي512685451127

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلايت حمدان512686451147

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريمأيت قاسم512687451182

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانعبدالوي512688451316

ي512689451455 2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن 

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمينةعطاوي512690451476

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالراحىلي512691451481

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكوثرالنحىلي512692451738

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعادلهنان512693451936
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسناءزماح512694452061

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللااكليد512695452250

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعمادنافع512696452283

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجيونسسجود512697452333

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنورةلوراك512698452338

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  لوغو512699452566

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفالعواد512700452615

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعادلاعسيلة512701452630

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةالخالدي512702452650

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجامينةالمزواي512703452800

ي512704452936 3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجياسي  لغفت 

ي512705452939 3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمليكةأوشين 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعمادعمري512706452994

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجياسي  العكال512707453104

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجياسي  بومارت512708453105

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد الهاديباي512709453125

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرشيدنعوم512710453204

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالياساعىل512711453266

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد المجيدلهنيد512712453374

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجهجركحيل512713453453

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةفليلو512714453812

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوركة512715453839

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجياسي  حداش512716453929

512717454200
ايت سيدي 

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنجاةمومن
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةلعوينة512718454400

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالوردي512719454509

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخديجةازناك512720454577

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمصطف الفجح512721454693

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسميةفندو512722454903

ي512723455095 4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحض 

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالربيعي512724455230

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقالباهري512725455345

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمالمجدي512726455399

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجهجرأمزور512727455506

فالشافعي512728455660 4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجأرسر

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمالقباب512729455732
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي512730455771
4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةسبافر

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحنانالمهداوي512731455968

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكبت بوحرام512732456042

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمنت العاتيق512733456614

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجأسامةالتكناوي512734456694

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعزيزشكرهللا512735457134

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحميدطباح512736457171

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجهجرالحديوي512737457241

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحفصةبلبهلول512738457258

ىبولعراب512739457318 5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجبشر

ي512740457617
5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجيونسالدحان 

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرشيدايت عمر512741457641
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجانوارايت بلقاسم512742457779

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحليمةلكريش512743457945

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجياسي  التباع512744458104

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالخاو512745458114

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجوسيمةالبغدادي512746458212

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرشيدايت سعيد512747458233

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجآسيةالصادق512748458332

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالهامزاكي512749458346

ي512750458721
6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالمخلوف 

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالطويل512751458763

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالخليلمصطف512752458819

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحماناالمالي512753458875
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالمعلوم512754458895

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءكوفان512755459136

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخديجةابهاوي512756459205

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجابتساممعط هللا512757459221

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمصطف الوردي512758459232

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمرادبلعيد512759459249

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوج عبدالصمدانوار512760459754

ي512761459910 7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجامحمدوهن 

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحميدالدباح512762460007

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسلمزكراجي512763460069

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالفريدي512764460186

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجايمانلغزال512765460202
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالدائز512766460387

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلاكع512767460514

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجتودةأوزو512768460783

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعاطيمرادي512769460845

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجيوسفمعشاوي512770461099

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجأيوبسوقراسو512771461382

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكمالزروال512772461412

يمريم512773461679
7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاجويرف 

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكمالبوشحمة512774461718

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةبريدي512775462157

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفراحأجعا512776462239

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعادلالهمزي512777462551
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخالدبوزردة512778462586

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجموالي إدريسالفارسي512779462702

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجشيماءستلو512780462890

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبشكارة512781463126

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسفيانشايب512782463164

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسهامبوفوس512783463381

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجوسيلةرنكال512784463501

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالسعيدعارسر512785463514

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكريمةشهبون512786463712

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  موساوي512787464049

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالقانون512788464103

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجلمياءالمسكوي512789464151
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي512790464526
8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالمالفر

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجهشامادلخليفت512791464680

ي512792464762 9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجيوسفلودين 

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحني  مايه512793464817

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفالوريدي512794464868

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلحران512795465009

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعادل512796465112

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالعزاوي512797465171

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةالجهاد512798465261

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءلخضورة512799465378

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجبدرفتاح512800465418

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسكينةموساوي512801465457
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجايوبباضيض512802465602

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد العاليالتازي512803465665

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةبابا حمو512804465722

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجايوبالحفيان512805465766

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالحجوي512806465877

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكبت العزري512807465953

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوججميلةزعام512808466080

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوستة512809466111

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالفقت 512810466423

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقالفاتجي512811466608

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبو الزيت512812466738

ي512813466911
10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحسنالسافر
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجهشامايت لحسن512814467118

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  بوكرارى512815467291

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنارصي512816467483

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد السالمبن رحو512817467486

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبلوش512818467520

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجهندمنصور512819467529

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلاخدام512820467686

ي512821467762
11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحليمةبستان 

11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد الفتاحالحزكر512822467790

11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعادلأيت سالم512823467805

ي512824467955
11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجناديةالعتيفر

ية512825468054 11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجدنياحض 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاسيةبنحدية512826468067

11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرحمةأتشعيبت512827468248

11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعز الدينطلحة512828468435

ي512829468445
11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسارةدحان 

11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبن الطالب512830468701

11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمابوطالب512831468887

11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحليمةشهيد512832468944

ي512833468951
11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالبوخليفر

ي512834469035 11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةالهت 

11(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوج رشيدابتور512835469116

12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالفرياطي512836469204

12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاسماءبوالزيت512837469223
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي512838469373
12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالعلف 

ي512839469415 12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءزهت 

ي512840469494 12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالخطان 

12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالصافوري512841469496

12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالصبار512842469538

ةحايدو512843469863 12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسمت 

12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكوثراكنتوس512844469890

12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرزاقمصلوح512845469939

12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزأومبارك512846470085

12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراء بلقائد512847470277

12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبوزرود512848470313

12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجايهابايت بوحروز512849470380
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي512850470719
ةالزانر 12(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنضت 

13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجإكرامفؤاد512851470746

13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالفتاحبولبوش512852470778

13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجضجزريب512853470833

13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوججمالسويدي512854470876

13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعمربوعزى512855470923

ي512856470989
13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجايوبدحان 

13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالعالمأمي  512857471166

13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوج عبد العزيزالبوهاللي512858471199

13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجأحمد أمي  راسىلي512859471211

ي512860471344 13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجأيوبحاج 

13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجشيماءبوحسن512861471600
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبيدوا512862471671

13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد الخالقمخلوف512863471683

ي512864471703
ةدحان  13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنظت 

13(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالحمري512865471707

14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسكينةرفيق512866471775

14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجهشامالديب512867472013

14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمباروش512868472030

14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجانسايت الطالب512869472052

14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  اتخيات512870472304

14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعىليمرفل512871472344

14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةابودوريب512872472476

14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدعليوة512873472482
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحسنأغريب512874472535

ي512875472544 14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينصفرينر

14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبد الخالقبنعزي512876472570

14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسليمةالدليمي512877472616

14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجأيوبخلوق512878472630

14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسامسالمي512879472644

14(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجيونسخديد512880472696

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأيمنخليىلي512881472807

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخالدالوزان512882473049

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعمرايت بن صالح512883473062

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسنبيدوا512884473068

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة اللزهراءجوماع512885473224
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسنأمغار512886473345

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججوادعنكور512887473609

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزينبلبوي  هي512888473663

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن الرايس512889473667

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجوفاءضافر512890473921

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمباركبغرار512891473923

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجناديةالوضعي512892473987

يبلعيساوي512893474089 1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغن 

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدالفاللي512894474126

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججمالحسو512895474242

ةالجوهري512896474272 2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنصت 

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاسويطي512897474335
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمباركازركي512898474342

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدسلمي512899474654

يدي512900474699 2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعىليالت  

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسنبلعيساوي512901474852

ي512902474908 2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسكينةحبين 

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماءابلقاس512903474967

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلايت غانم512904475034

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمنت لحمر512905475191

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزهرةامحمدي512906475577

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمقدم512907475602

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوج مولودة اشتوك512908475669

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسامةايدابرهيم512909475778
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبوحريرة512910475808

يفهمي512911476057 3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغن 

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالكاديري512912476069

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالزلزولي512913476072

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاضاوي512914476420

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  بوحميدي512915476639

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالكابوس512916476683

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجناديةمساعيد512917476705

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمد أمي  المراسي512918476940

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوالسنان512919477084

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفعراض512920477125

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالخليىلي512921477148
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد المجيدلوريكة512922477201

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجلبن بن اجليدو512923477206

ي512924477426
3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاالواف 

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحسنهباش512925477734

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكبت لفغت 512926478064

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجميلودجلولي512927478086

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهشامعراض512928478183

ة512929478210 4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأمي  بوخت  

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالخليىلي512930478213

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجايوبباجدي512931478235

ي512932478282 4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسناءالتوينر

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجليىلالجزولي512933478332
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعىليامشتال512934478650

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبن الشيخ512935478999

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجامينةاالبيض512936479007

ي512937479272
4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجايوببلكران 

512938479334
العلوي 

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهاجراالسماعيىلي

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحنانبلبوز512939479356

ي512940479590 4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةجرنيج 

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهشاملوبا512941479895

ي512942479982 5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةغران 

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالجليلفليويط512943480522

ي512944480555
5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالهيمان 

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكمالالحمراوي512945480665
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعيش512946480973

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةالفكاك512947480975

ي512948481047 5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةالتوينر

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعمرلطرش512949481111

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحميدعزام512950481407

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجإيمانزاهدي512951481472

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعادللبيض512952481732

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكريمةاشنافة512953481813

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالكطاية512954481841

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجناديةالشتوكي512955482033

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمنور الدين512956482042

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسناءمرزاق512957482048
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسي  لبيض512958482485

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعائشةسيدان512959482598

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاقبالبشار512960482666

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعصامعبداوي512961483050

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الواحدبوشفرة512962483075

يالفاضىلي512963483088 6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمد العرن 

ي512964483160
6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعائشةلكرون 

ي512965483220
6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنوالالشبونر

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجامالشلك512966483239

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاالمهزم512967483431

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعمرخنجر512968483550

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبوبكرأبودرار512969483809
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي512970484141 6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهاجرمرين 

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاتحةعطاوي512971484193

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدقنور512972484309

ي512973484346 7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجلمياءاجناين 

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالسوسي512974484352

512975484400

نضالدين 
عبد هللا 
سليمان

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيشا

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنور الدينبوحافة512976484503

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحميدابوفاطمة512977484567

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  ايت با512978484624

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهندالمولي512979484693

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدذاكر512980485110

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسناءبعاش512981485268
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةالحسن512982485600

512983485681

نض الدين 
عبد هللا 
سليمان

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجارسأ

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسنالمختار512984485832

قاوي512985485895 7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفالشر

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسنأسوس512986485959

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرزاقالعبدي512987486030

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاحمدلعبيدي512988486046

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجوئامايت ابرايم512989486066

ي القادري512990486137 8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغن 

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجايمانسمت 512991486183

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنجاةالصياغ512992486273

ي512993486336
8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالورض 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوج رشيدة قدور512994486391

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعمرصالوط512995486747

ي512996486831
8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجوليدالرميفر

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطف بن عالل512997487063

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجلبن سمت 512998487146

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحليمةحدوش512999487152

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجماجدةربيع513000487252

ي513001487483 9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحنين 

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمينةالمسناوي513002487535

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةعردال513003487674

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةكني  513004488110

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمبوصبعات513005488600
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاكراموحمان513006488643

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسهامبوشت513007488759

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمالدريوش513008488902

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسنالنوري513009488960

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالخطاري513010488991

513011489042
نايت 

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسناوسليمان

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججميلةافاندي513012489354

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةالبحري513013489706

ي513014489716 9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجوفاءبين 

ي513015489796 9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمالقنان 

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمامدجار513016489866

ي513017489900
10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالحرسر
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ىأزرار513018490182 10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبشر

ي513019490508 10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالطين 

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيحن شوشنا513020490514

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأحمدكامل513021490698

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاحمدافططاح513022490728

ي513023490750 10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسي  بين 

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمابورك513024490775

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالسطوري513025491045

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الجبارايت زكار513026491093

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجشيماء الصمدي513027491262

ي513028491372 10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدازبت 

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيونسشوشنا513029491476
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهشامالطاهري513030491517

ي513031491576 11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمالحسن 

11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجايوبكوري    ح513032491789

11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطف بن الشليح513033491965

11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالوكيىلي513034492353

11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسي  المؤدب513035492385

11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهدىعاسل513036492596

11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزكيةأيت الفران513037492632

11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهاجرعزبيك513038492743

11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  زكت 513039492984

11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجادريسايت عليبوش513040492988

11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللااعروس513041493091
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالنارصي513042493347

ي513043493425
11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمختاربدان 

11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأيوبرمحاوي513044493498

11(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةامبارك513045493505

ي513046493905
12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهشامالساج 

12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججهانممدوح513047494209

12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسمي  دحماوي513048494264

12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجامباركلخليىلي513049494325

12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسنيةالكيحل513050494384

12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالعالمي513051494541

12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالدريوش513052494711

12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسنايت بوح513053494727
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةفكار513054494785

12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحسنولد الغابة513055494794

ي513056494908
رن  12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخالدالتر 

12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجامباركبوكريم513057495068

12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزالعاللي513058495164

12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالحمري513059495242

12(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعدالدودي513060495285

513061495505
ايت عىلي 

13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجصباحالحاج

13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرجاءأجبىلي513062495690

ي513063495773 13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الجبارلعرين 

13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد المطلبالكاميىلي513064495832

13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالخليىلي513065495995

Page 486/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحنانالغازي513066496009

13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمختاركريم513067496297

13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءشاكر513068496648

13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاتحةباعنت  513069496669

13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحليمةفتجي513070496711

13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالمزوغ513071496714

13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمرادبن الشيخ513072496805

13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحنانامزيىلي513073496862

13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللادفعاوي513074497011

13(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجغيثةالمتسىلي513075497195

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاقريقب513076497257
1(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاخت 513077497447
1(امنتانوت
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمحسنابنعدي513078497539
1(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجاميمةالباي513079497675
1(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاالعيبودي513080497745
1(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبوفطح513081497860
1(امنتانوت

ي513082497907
بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجخليدالعثمان 

1(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجخالدبوسعيد513083498066
1(امنتانوت

ي513084498071 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالقطن 
1(امنتانوت

ي513085498106 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالصنين 
1(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجكريمةبرباش513086498133
1(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجأحمدأوبال513087498143
1(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجايوباخياط513088498289
1(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالحيكون513089498394
1(امنتانوت
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبدالسالمجبور513090498619
1(امنتانوت

ي513091498715
ةالتعروف  بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجسمت 

2(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجالحسنأبدار513092498720
2(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجنعمانالحموعىلي513093498820
2(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجرشيدابوزيا513094499076
2(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالحيكون513095499108
2(امنتانوت

513096499111Amineبلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجنورالدين
2(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجياسي  النارص 513097499300
2(امنتانوت

513098499347
ايت عىلي 

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجموساويحيا
2(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعزيزابوزيا513099499353
2(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجالحسنحامو513100499406
2(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجالزوهرةلمستف513101499660
2(امنتانوت
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجباللالشتوي513102499952
2(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجسلماالزهري513103499998
2(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجميلودفرح513104500263
2(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجنزهةمرغوب513105500338
2(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمحمدامبلج513106500347
3(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجنورةالطاوسي513107500552
3(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجاحسانالزواكي513108500859
3(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالغبار513109501363
3(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعمربن الطالب513110501399
3(امنتانوت

ي513111501487
بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجخالدبانر

3(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمريمرجاء513112501551
3(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجزينبرجاء513113502024
3(امنتانوت
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبوشحا513114502209
3(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجزهراءالقشاش513115502257
3(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجزهت الجابري513116502403
3(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعمراحمدوش513117502496
3(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمعادايت سعيد513118502567
3(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعابد513119502630
3(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبنجديد513120502659
3(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعمرزاهد513121502827
4(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوج جهادايت لعميم513122503003
4(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحمزةنضي513123503007
4(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجهناءبوطابع513124503244
4(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجرشيداعبيل513125503316
4(امنتانوت
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجطارقحنجاف513126503696
4(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعمراعراب513127503703
4(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجسعيدفنتوس513128503904
4(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجنعمانبوشاشية513129503933
4(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالكعية513130504205
4(امنتانوت

ي513131504331 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجنجيةصنون 
4(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجادريسمساوي513132504434
4(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجليىلطوالة513133504572
4(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجسناءعادل513134504677
4(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعزالديناعميمي513135504739
4(امنتانوت

ي513136504979
بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبد الجليلعشفر

5(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاجوري513137504992
5(امنتانوت
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدالزيادي513138505033
5(امنتانوت

ي513139505119
بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالراض 

5(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمصطف اثنان513140505132
5(امنتانوت

ي513141505316 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجاكرامطبج 
5(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحكيممريوا513142505432
5(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجخديجةثامر513143505450
5(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجاحسانالعماري513144505550
5(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجفخرالدينزعام513145505802
5(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزبلفقت 513146506014
5(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجلبن العابدي513147506088
5(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزبزاكيض513148506214
5(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمارصيد513149506380
5(امنتانوت
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحسناءأومارس513150506484
5(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمباركزكت 513151506533
6(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمحمدفاضىلي513152506582
6(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجايوبايت محامد513153506592
6(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاالحدادي513154506825
6(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجبهيةبنشقرون513155507132
6(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمحمدصادق513156507237
6(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجدنياسالم513157507244
6(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجفردوسأشن513158507614
6(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفشمشي513159507670
6(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالعور513160507682
6(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمحسنالكربة513161508317
6(امنتانوت
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمريمدحة513162508723
6(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجليىلبن العيساوي513163509017
6(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوج خالدالشاوش513164509061
6(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالحمودي513165509828
6(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالعماري513166509961
7(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحسناءكرمات513167510324
7(امنتانوت

ي513168510375 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجصارةصت 
7(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعزالديناشبيشب513169510383
7(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجاحمدبنعياد513170510613
7(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالصكاك513171510713
7(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجربيعةالراشدي513172510928
7(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجزينببن عزي513173510960
7(امنتانوت
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجوليدبن التايكة513174511091
7(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيففائز513175511289
7(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيماحدجام513176511293
7(امنتانوت

ي513177511390
بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعلوان 

7(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرزاقحافظ513178511565
7(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحسنبنشو513179511751
7(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجسماحالرافعي513180511798
7(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجالبازرشيد513181511920
8(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعي  513182512049
8(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحسنالصغت 513183512080
8(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجامينةلعرج513184512135
8(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوج ادمالرابجي513185512296
8(امنتانوت
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمبونكول513186512373
8(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدأيت بن أحمد513187512375
8(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجخديجةحميمة513188512377
8(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةحامدي513189512643
8(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجاميمةالمناضل513190512771
8(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجناديةالشايب513191512795
8(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيماوزدان513192512832
8(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجأميمةحلومة513193513009
8(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجسكينةشنديىلي513194513336
8(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجزهت البواردي513195513375
8(امنتانوت

قاوي513196513439 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجوئامالشر
9(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمالهياض513197513553
9(امنتانوت
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جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجيونسنيت بعىلي513198513628
9(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجنزهةايت الحسن513199513676
9(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجيشىالعباسي513200513899
9(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجالهامالمجدوب513201513965
9(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعزيز513202514109
9(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجهشامعزام513203514244
9(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحنانلعوينة513204514324
9(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبواشتلة513205514421
9(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجأميمةبوصاردي513206514422
9(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحسنكشون513207514597
9(امنتانوت

ي513208515124 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحسنبوخنر
9(امنتانوت

ةالصمودي513209515340 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجسمت 
9(امنتانوت
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعادلاميح513210515681
9(امنتانوت

ي513211515834 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجالهاممحجون 
10(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبدالجليلالهوكسوس513212515898
10(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجإلهامالحقيق513213515915
10(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينجنجاد513214515960
10(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجهاجرعصار513215516180
10(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمريمحمر الراس513216516223
10(امنتانوت

ي513217516553 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةالشويبن 
10(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجإكرامالهاتوس513218516630
10(امنتانوت

ي513219517226 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوج خالدالمومن 
10(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةعزي513220517439
10(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجخديجةرجاء513221517644
10(امنتانوت
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةكاسم513222517906
10(امنتانوت

قاوي513223517917 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجصوفياالشر
10(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجأمي  بن الصويرة513224517924
10(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعثمانايت الكبت 513225518044
10(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةالكرار513226518320
11(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالرازي513227518628
11(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجنارصميمون513228518687
11(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةزين الدين513229518696
11(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبوجليدة513230518779
11(امنتانوت

يدي513231518845 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةالت  
11(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحميدالشكار513232519010
11(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةفرحات513233519154
11(امنتانوت
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحنانأدم513234519160
11(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجإيمانالباهي513235519346
11(امنتانوت

فرسجان513236519424 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجارسر
11(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالفاتجي513237519604
11(امنتانوت

ي513238519627
بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفالورديع 

11(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجالمصطف الكريك513239519722
11(امنتانوت

ي513240519781
بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلحفيط 

11(امنتانوت

يدي513241519976 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجكلثومالت  
12(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزاهراءالسوسي513242519997
12(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجالحسنايت امزيل513243520040
12(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجهدىالدكالي513244520062
12(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجخالدأزݣاغ513245520081
12(امنتانوت
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعثمانبوجعدة513246520155
12(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجسناءالشادي513247520346
12(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجسهامبرغوت513248520362
12(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجزكيةالديفوفة513249520416
12(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمليكةبن دحمان513250520430
12(امنتانوت

ي513251520711
بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمبلخاض 

12(امنتانوت

ي513252520747
ىدمون  بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجبشر

12(امنتانوت

ي513253520937 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالذهن 
12(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجلبن المعناوي513254521001
12(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةباب513255521084
12(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجصفيةبن يوسف513256521292
13(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمباركالغازي513257521443
13(امنتانوت

Page 502/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحياةفوزي513258521828
13(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالعمري513259522098
13(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجهندبودربيلة513260522115
13(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبوحسي  513261522206
13(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبولحية513262522261
13(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجخديجةعلوان513263522328
13(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجبديعةاهليل513264522375
13(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالباكت 513265522464
13(امنتانوت

ي513266522502 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعزيزجنج 
13(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدبالانص513267522513
13(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالمختار513268522530
13(امنتانوت

ي513269522892
بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفالمخلوف 

13(امنتانوت
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالفاللي513270522899
13(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجايوباصفار513271522955
14(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجزهت لحمر513272523301
14(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجياسي  وعوش513273523343
14(امنتانوت

ي513274523527 بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجفدوىالقطن 
14(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجخالدالبلبالي513275523648
14(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجايوبالحرشيش513276523682
14(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدالمانيعي513277523736
14(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةبحري513278523798
14(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجصفيةالفراسي513279524086
14(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجرضوانايت حسينة513280524177
14(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمريممزكار513281524210
14(امنتانوت
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوج محمدأيت عبد هللا513282524245
14(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجليىلالتومي513283524258
14(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجياسي  الخازوم513284524261
14(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمريمأزداغ513285524375
14(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجاحمدوتدلي513286525147
15(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجمحمداكروم513287525535
15(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجيوسف لكبايل513288525583
15(امنتانوت

ي513289525634
بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالكتان 

15(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجسعاداعريبان513290525783
15(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالصالجي513291525848
15(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجهدىالعمرواي513292526034
15(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةأوعزة513293526138
15(امنتانوت
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجأسامةبنقدور513294526284
15(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجالحسنشاكر513295526626
15(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالدباغ513296526775
15(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحمزةناشط513297526897
15(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجحنانمهيىلي513298526930
15(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  مركدان513299527055
15(امنتانوت

بلدية )مدرسة عالل بن عبد هللا شيشاوة: إقليممزدوجامينةروشيد513300527155
15(امنتانوت

ي513301527197
1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحسنالباعمران 

1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسعيدعبيد513302527641

ي513303527647 1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالجناين 

1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمصوري513304527770

1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحنانإضبيي  513305527807
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبكيك513306527910

1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالهامامي  513307527995

1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالناشف513308528313

1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحسناءابراهيمي513309528367

1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنور الدينفورتان513310528387

1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسفيانايت احمد513311528686

1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالكوش513312528945

1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمازوكاي513313529018

ي513314529029
1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمريمالرياض 

1(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحسنالسباعي513315529262

ي513316529345 2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةالناج 

ي513317529488
2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالخليف 
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمصطف اجنا513318529674

ي513319529720 2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجوليدالمهت 

2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمريمابوسكة513320529809

2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمهيدرة513321530157

2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعادلباين513322530230

2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمريملشهب513323530318

2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجأيوبميدون513324530324

2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعمادوكني  513325530398

2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجايوببولحية513326530492

2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجكلثومنعيم513327530495

2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجياسي  الزلزولي513328530577

2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةشعشاع513329530624
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي513330530638 2(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت لعرين 

3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةانزيم513331530733

3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاالبراهيمي513332530748

3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمصطف شوي    خ513333530812

3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمهديالورس513334530953

3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالصديكي513335531191

3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجدنياالراشدي513336531360

ي513337531376 3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحنانلكمت 

ي513338531793
3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحنانطنطون 

3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت الخليفت513339531843

3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالفطواكي513340532129

3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمد امي  اكرو513341532265
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجيونسالمرس513342532311

ي513343532425 3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  االعران 

3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحميداتموليك513344532439

3(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالرافعي513345532806

ي513346532899
4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالزيان 

ةبطا513347532932 4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنضت 

ي513348533200
4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعىليوسعدن 

4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلمغاري513349533214

4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدالبودالي513350533238

4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهشامالفاضل513351533349

4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحياةالمرابط513352533700

4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفراحالمسفاوي513353533712
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالباهي513354533912

ي513355533996 4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمعتصمالطالن 

4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنجاححدا513356534143

4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمسعودي513357534392

4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجأيوبأطالسي513358534431

4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالصديقداداعىلي513359534484

4(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءفتاح513360534670

513361534759
اإلدريشي 
5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالتويري

5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمريملقلش513362534956

5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجثوريةلمي  513363535100

5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالمهديالبلجاوي513364535506

5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحنانساجد513365535650
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوج حمزةالحسنوي513366535780

5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجياسنالفاضل513367535863

5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبد الفتاحالمعطاوي513368535870

5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنورةباشا513369536095

ي513370536339
5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعاطف 

5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنوالكنوف513371536474

5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرشيدزائرة513372536531

5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحنانأحليق513373536578

5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجكوثررفيق الخت 513374536655

5(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  بوهوش513375536872

ي513376536929
6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنبيلالعاطيف 

6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعدناناكراب513377537525
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجدنيابوركبة513378537529

6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسلوىبوعمر513379537800

6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوججوادالمنصوري513380537931

6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعائشةفطاح513381538030

6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمقاس513382538046

6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالبنار513383538119

6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالمزواري513384538168

6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاعويفية513385538174

6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةادادرا513386538318

6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسعيداجاع513387538349

6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسناءعليشان513388538411

6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسلمبوكطاي513389538503
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسكينةوحمان513390538535

7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنويعرة513391538582

7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلبن مهزول513392538712

7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبداإللهالحيدوكي513393538817

7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمبلفقت 513394538918

ي513395538941
7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالدحان 

513396538984
ايت عبد 
7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالخالق

7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحموعىلي513397539044

7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرشيداجديدي513398539108

7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمباركادحوم513399539296

7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجأيوببنشتية513400539372

7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةابجاو513401539465
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعتيقةبوزارت513402539700

ي513403539749 7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمباركةلحمن 

7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجايوبأزدي513404540026

7(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللااوزض513405540354

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلبن خيالي513406540473

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجزينبالراوي513407540810

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحميدايت وكريم513408540864

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخولة ايت الصغت 513409541099

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعتيقةبوالبسيط513410541328

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجكوثرأومليل513411541948

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحسناءركمان513412541954

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبويني  513413542048
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحناننعيم513414542083

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجة كاسي513415542115

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجشفيقحروش513416542302

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجدنياخالدي513417542382

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءلعزيزى513418542516

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنجيبعنونو513419542552

8(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعزيزنارص513420542630

9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوججمالاقشاب513421542717

9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجةرضاء513422542866

ي513423543260
9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجزينبالتافر

9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوججميلة لغليظ513424543334

9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبن احميد513425543432
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجكمالنرجس513426543560

9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحمانبنعمر513427543583

ةبرودي513428543648 9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجزهت 

9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسوميةمعموري513429543729

9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجكريمةالمساعد513430543815

9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  فائق513431544183

9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعائشةادلحسن513432544315

9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةرموسي513433544394

9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهيثمبوتدغارت513434544437

9(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوج  زهرةايت بيقران513435544504

10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجامينةالكجولي513436544807

10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأعالم513437545243
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجثوريةاوالدبورية513438545370

10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعثمانمنصور513439545377

10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعمادأكزار513440545470

يف513441545742 10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبد المولرسر

ف الدينميثاق513442546005 10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرسر

10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالمنوري513443546092

ار513444546391 10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةلت  

10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلحسنابلعيد513445546933

10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  امرسال513446547073

10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمساري    ع513447547162

10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحفيظالقاسمي513448547175

10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجأحمدملوك513449547183
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعمادحدي513450547321

11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلوال513451547347

11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقبوربيب513452547451

11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجأيوبحكم513453548089

11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةبوخىلي513454548106

11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجندىبعدان التباري513455548373

او513456548433 11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهشامرسر

11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمروانجاللي513457548443

11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةبورامان513458548454

11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةملوك513459548704

11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمعتصم513460549003

11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبنعدنان513461549321
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جماعي استدعاء

ي513462549466
11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحنانالعبدان 

11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالصابري513463549536

ي513464549537
11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجكوثرالقرسر

11(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالعيدي513465549563

12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  ايت بيه513466549774

12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشاحا513467550233

ي513468550283 12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجصالح الديناسباين 

ي513469550589
12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسلمالعمران 

12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحنانالغشيم513470550651

12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحدو513471551259

12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسناءالطليبكس513472551332

12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانالشلح513473551337
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجطارقالشافعي513474551376

12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسعدهداش513475551567

12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجيوسفازرغاف513476551882

ي513477551910
12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمسعدن 

12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدارجدار513478551959

12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدناجح513479552027

12(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمعتصم513480552214

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمعادمنيدخ513481552312

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجوفاءزويتينة513482552362

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحبيبامغوس513483552495

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبومزوغ513484552614

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفاديفياللي513485552668
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالسحيمي513486552875

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجايمانالوالد513487552885

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخولةزاهر513488553131

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجانصافزاهدي513489553236

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجموالي المهديوحمان513490553327

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحماناوحمو513491553353

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنزهةبونيت513492553515

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجأيوبموكار513493553581

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةاكراض513494553587

13(بلدية امنتانوت)مدرسة امام الدين شيشاوة: إقليممزدوج  السعديةاهريمش513495553705

1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجياسمي  السحيمي513496553957

1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوخريص513497554059
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

موالي افضيل513498554069
1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحق

1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبد القادربوخطارة513499554105

1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجام العيدبوعىلي513500554116

1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجسكينةاميحة513501554162

ي513502554408 1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجسميةالحبان 

1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجشيماءبلقاس513503554436

1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجأمينةبويديا513504554478

1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفأراگو513505554564

1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجمنت العوينة513506554730

1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجالمهديخلوق513507554843

1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجسهامعزيزي513508554865

ىابحري513509554998 1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجبشر
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جماعي استدعاء

1(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجالحسنازاريف513510555362

2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحيان513511555449

2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجامحمدالفنيش513512555578

ىاكيس513513555724 2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجبشر

2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجصوفيةايت مبارك513514555796

ي513515555908
2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالطوج 

2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحكيمبوزكاغ513516555912

2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجودادقريش513517555984

2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  توراغ513518556005

2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجخميسةخالص513519556131

ي513520556278 2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالزبت 

يف513521556522 2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفايت الشر
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمسكي  513522556578

2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعمرالبوساق513523556673

2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجالبشت بواحسي  513524556881

2(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجامي  ايت همو513525557036

3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجحميدبوعنان513526557107

3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجأميمةكلماسي513527557174

داز513528557356 3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  بت  

3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزالزحوض513529557410

3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةبن وعي513530557597

يف513531557670 3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجكمالايت الشر

3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالراشدي513532557696

3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجناديةلقايمي513533557959
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجحسنايت بكت 513534557993

3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفزعرير513535558033

3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالكتاش513536558050

3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجحسنالرايس513537558105

3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الهاديالمعطصيم513538558175

3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجمنت الغمراوي513539558273

3(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبودوار513540558363

4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعواطفالقرع513541558597

4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجصفيةباريك513542558716

ي513543558753 4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالحض 

4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوججميلةالركراكي513544558973

4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجهشامأيت اصبان513545559158
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبد اإلالهحبيب هللا513546559200

4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجإكراممورادي513547559265

4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفرزوق513548559437

4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعادلالبناكي513549559605

4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجإلهاماجديدي513550559751

4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجنشينالنابغة513551559778

4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزايت منصور513552560080

ي513553560095
4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانلعطيف 

4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوججوادرحو513554560194

4(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجأمينةبنشوك513555560273

5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيم حسي  كدروز513556560302

5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدزوك513557560351
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزالكامىلي513558560429

5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدمعناوي513559560578

5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجحنانالحية513560560580

فسميع513561561146 5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجرسر

ي513562561718
5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجياسي  أحرنر

5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةوحما513563561842

5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجفؤادالسباعي513564562195

5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجكمالالسوسي513565562316

5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالفغت 513566562364

5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاأكبور513567562737

5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالحامدي513568562816

ي513569562863 5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعمرباعج 
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءلشهب513570562882

6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعمادأزكو513571562950

6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجسمت سويدي513572563216

6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجمليكةإمونن513573563253

6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجسهامالعيشاوي513574563629

6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجأمالخافوي513575563633

6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلايت الحاج513576563838

6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجليىلقاشبة513577564275

ىالباكت 513578564278 6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجبشر

6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالفغت 513579564301

6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالزعيم513580564653

6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجحنانالطايعي513581564999
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي513582565132 6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجفرحالنارص 

6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمحليم513583565356

6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالبطاش513584565366

6(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجمحمادأرحال513585565488

ي513586565599
يحرانر 7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغن 

7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحكيماكر513587565611

7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجليىلحبيب هللا513588565657

7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجوفاءحني  513589565700

7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجسعديةزيدان513590565724

7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوج  رض الفايز513591565725

7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجخولةكمي  513592565947

7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجفؤادالتومي513593566035
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبادو513594566473

فاوي513595566703 7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجخالدالشر

7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمايت عىلي513596566891

7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةالدباغ513597566995

7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجحيدةالمعزوزي513598567078

7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمهض 513599567079

7(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجليىلهالف513600567172

8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجاحمدفكري513601567184

8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالناشطي513602567375

8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجخالدالرايس513603567418

8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجأيوبلوضىلي513604567546

8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجسلممامي513605567556
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قاوي513606567644 8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشر

8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدشهيبات513607567860

8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفعديوي513608568132

8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةدردوري513609568164

8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجالمصطف بن حمادي513610568528

8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجشاديةبوجليل513611568633

8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجايوبالكحلة513612568833

8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت سعيد513613569009

8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزوعمو513614569244

8(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجكريمباحدي513615569293

9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجناديةمفتاح513616569460

9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالمصوبر513617569690
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجمرادمستاوي513618569897

ي513619570018
9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجفدوةلمدان 

9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالبودالي513620570185

9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجسلمذاكر513621570380

9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعمرناموس513622570582

9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالشديد513623570642

9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجياسي  الحوري513624570691

9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبد العاليالمرابطي513625570902

9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزفتاح513626571055

ةبنيت513627571106 9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجسمت 

9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةعزام513628571147

9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجحمزةمهالل513629571168
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جماعي استدعاء

9(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجشيماءاشبيكي513630571306

10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوججميلةأمجوض513631571380

10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجحسنبن الطالب513632571401

10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدكروم513633571449

10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعصامباحيد513634571541

10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجهشامكحول513635571712

10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالمالكالفاطمي513636572013

10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجسوميةسقيل513637572220

يالمنصوري513638572507 10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغن 

10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالخنشر513639572639

10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجمريمالخضت 513640572786

10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجياسي  زروالي513641572820
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10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجحسنبائز513642572822

10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبلعيشر513643573008

ي513644573152 10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  صغت 

10(بلدية امنتانوت)مدرسة لالسكينة شيشاوة: إقليممزدوجأسماءبوهادي513645573248

1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجسميةالحاكمي513646573439

1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجزينبياتمي513647573664

1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمصطف الكابوس513648574115

1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجيونسالسامري513649574436

1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجيشابزاد513650574522

1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجبوجمعةايت مشة513651574544

1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبنبوشعيب513652574681

1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجخليلادريس513653574942
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يفةوعزيز513654575159 1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجرسر

1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجسناءصابر513655575404

1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجخالدلوكزار513656575433

1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجياسي  قرقوري513657575612

ي513658575619
ةالمسوف  1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجكت  

1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجهندمحراش513659575816

1(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةمسناوي513660575832

ي513661575923 2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجيشىالحسن 

2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجالحبيبالخراص513662576366

2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوصفصاف513663576400

2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجنوالسويدي513664576939

ي513665577244
2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجخالدالزيتون 
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2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأعشاري513666577375

ي513667577450 2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجاسيةالطالن 

2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجسلمكودالي513668577454

ي513669577740
2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمحسنالزيتون 

2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  امزيلن513670577746

2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجحياةالفرداوي513671577751

2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجالحسي  بنقاسي513672577816

2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجأيوبكسوري513673578374

2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةأوسوس513674578727

يالعباسي513675578754
2(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغان 

ي513676578761
3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجالهاشميبانر

3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالمنصوري513677578908
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3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمحمداولعريف513678578940

3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمحسنبنشكرة513679578991

3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعمادأيت محند513680579074

3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجوردةالزاوية513681579840

3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقحري513682579928

3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجغزالنايت اصحا513683580312

3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالزهراءالباز513684580567

3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبد االلهادعدي513685581031

ي513686581506
3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجناديةالعطف 

3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحاج513687581978

3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةلبحيح513688582139

3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحطاب513689582157
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ي513690582354 3(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةالناج 

ي513691582703
4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجسارةالحافط 

4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاكجضاض513692582779

4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجحميدأعشاري513693582786

4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبومريس513694582870

4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوج عبد الكبت الغزالي513695582971

4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجيوسفقدوري513696583069

4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمأمدجار513697583493

4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوج حمزةنارصي513698583646

4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوج محمدزليم513699583801

ي513700583893
4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجياسي  بوعنان 

4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءايت بالم513701584019
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4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالحاني  513702584171

ي513703584406 4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمن  السان 

4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجثوريةمخلص513704584460

4(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلصمديان513705584620

ي513706584885
5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةمحانر

5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةأيت إبورك513707584995

ي513708585672 5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجالهامالدهن 

5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجهشامالدمينكو513709586002

5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبنورين513710586271

5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجانوربن ان 513711586444

5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلالته513712586644

5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبدالسميعالسماللي513713586671
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5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجأحمدبخاضت 513714586753

5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعائشةامي  513715586846

ي513716586929 ج  5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالت 

5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاالعوير513717587006

5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالبضلة513718587052

5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةامررن513719587127

5(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدبوركبة513720587228

6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجرضوانندبحدو513721587353

6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبدالفتاحبهلولي513722587369

6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجامجيدالروكة513723587609

و513724587663 6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدميستر

6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجناديةسكمي513725587725
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6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجفيصلالنفيفح513726587901

6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالجبحاوي513727588189

6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجناظرةاسكسيوي513728588417

6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالصغت 513729588508

6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجيونسأبعيكيك513730588509

6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمبوزيان513731588532

6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجحسنمزوز513732588663

6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبد الواحدالمطاعي513733588675

ي513734588784
6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاالمخشون 

6(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجالبشارةالخلطي513735588853

7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجالمهديالخلوة513736589379

7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجشيماءساركي513737589497
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجخالدبهىلي513738589567

ي513739589683
7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبد الواحدالصاف 

7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءسغالف513740589801

513741589873
ايت 

7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجطاموالمحجوب

ىلفريد513742589978 7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجبورسر

7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجحليمةعباسي513743590036

513744590148
7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمن لمخنتر

7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجياسي  وهدان513745590451

ي513746590587
7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمريمالبافر

7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجنوالشتوان513747590732

7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالكتام513748590801

7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمينةأبورحيم513749590997
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعمرالعسىلي513750591164

ي513751591483 8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلعرج 

8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجنوالطالوعي513752591663

8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجرشيدلخيال513753591816

8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجحسناءوحمان513754592666

8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبولسخار513755592686

8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجليىلادرويش513756593031

8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبالونص513757593111

8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعمرلمام513758593282

ةلشعل513759593398 8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجسمت 

8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعزيزمرغاض513760593626

8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوججوادالعشي513761593704
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجخالدابورحيم513762593935

8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعىليميمون513763594051

ي513764594056
8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحقرففر

8(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحميداكيلول513765594108

9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةبونيت513766594309

9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجالمصطف طالب ربه513767594404

9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجرضوانعبدالهام513768594540

ي513769594581 9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمن ايت بلعرن 

9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبحاج513770595069

9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجسعيددريوش513771595179

يف513772595258 9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجرشيدرسر

9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعثيقةاالحمر513773595281
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجنورالديندكداك513774595647

9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجصحرالرازن513775595747

9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجحمزةنعمي513776595761

9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجلحبيبالمغراوي513777596453

9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجالهاشميفهمي513778596627

9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةأعشاري513779597124

9(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجسعادالكتام513780597126

10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجبورحيمابراهيم513781597195

10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجأمي  قاسم513782597236

ي513783597288
10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجليىلبنان 

ي513784597836
10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمالعاطف 

10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجناديةزروق513785598119
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبالخياط513786598169

10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجحوريةايت العسكر513787598263

10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجعتيقةسكور513788598315

10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجحليمةبوغاز513789598370

يالخال513790598692 10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجالعرن 

10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالوكاي513791598899

10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوج  نجوىالهامة513792599013

10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجحناناجعيدي513793599277

10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجاحسانحىلي513794599286

10(بلدية شيشاوة)مدرسة البوصيري شيشاوة: إقليممزدوجامالايت قادير513795599326

ي513796599514 1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالشطين 

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءكوتري513797599685

Page 547/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحمزةاحجيجة513798599731

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاالطاهري513799599852

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسنسهيل513800599881

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسمت سكيوس513801600040

قاوي513802600090 1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسمت الشر

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوعدي513803600170

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد السالمالبوليس513804600621

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد العاليملوكي513805600821

ي513806600856
1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةصدفر

فالنايم513807601229 1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجارسر

وح513808601447 1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةايت المشر

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخالدبولمان513809601611
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي513810601670 1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيماليعقون 

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجايمانكريويط513811601774

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسهامراحل513812601889

ي513813602050
2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالتكان 

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاحمدايت الطالب513814602064

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحكيمالغراف513815602141

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمعموم513816602229

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجإبراهيمأمدجار513817602413

ةبوضاض513818602505 2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنظت 

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجابوبانحنان513819602709

ي513820602983
2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الهاديغزوان 

ي513821603275 2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالسعيدالدهن 
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد المنعمالكحيىلي513822603530

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريملمام513823603547

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجNADIAبوولي513824603625

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةصبار513825603955

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةبوست513826604074

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجادريسالسالمي513827604159

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكريمالبوج513828604190

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبن الرباعي513829604194

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجلبن اكريش513830604309

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحنانمكلود513831604353

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةلمنعي513832604421

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسيف الدينازالض513833604843
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعىلياموليد513834605061

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحقالتاعقيىلي513835605099

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجتاج الدينأيت العواد513836605209

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطف بن ايوب513837605588

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالصالجي513838605800

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالتليىلي513839605810

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبوريسة513840607124

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخالداملواغ513841607317

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدابو عبد هللا513842607647

ي513843607696
4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالصاف 

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدكرواو513844607765

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدكرواز513845607929
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءحدى513846607975

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحكيملعجاج513847608193

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلرشيد513848608542

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد المجيدبوخريص513849608789

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الهاديالقبور513850609536

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشنقور513851609645

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسي  عارف513852609888

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنزهةبودراع513853609926

ي513854610283
4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمداليوسف 

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسناءالتاج513855610353

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمبردوز513856610470

513857610614
أيت عىلي 
5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجإبراهيمأوحساين
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزالسهىلي513858610940

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةايت عالل513859611092

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدبوكرين513860611210

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوج زكرياالحالوي513861611252

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبدرأسوكا513862612786

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخالدمدهي513863613130

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأكالكل513864613210

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطف ايت ابراهيم513865613405

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءايت سعيد513866613688

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءاغسالن513867613917

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكريمالهرواش513868613954

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعادبن الشيخ513869614296
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جماعي استدعاء

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمالطويل513870614468

وج513871614484 6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدلت 

ي513872614626
6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالزيان 

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسكينةايت لحرير513873615035

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحفصةامدياب513874615038

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدأكعيوس513875615998

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلباموال513876616232

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسوميةسعيد513877617127

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفعوك513878617161

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزهرةالعزاوي513879617241

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأمينةازباير513880618209

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالزكريوي513881618238
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم
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6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالموتشو513882618468

يع513883618841 6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الجليلالت 

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالذهيبة513884619041

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةندعىلي513885619562

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةبابا513886619711

يالدباغ513887619870 7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغن 

ي513888619955 7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاوالد العرن 

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخولةإبري513889620097

ي513890621101 7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخالدلون 

ي513891621719
7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحميدديحان 

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدسويلم513892622231

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةالجاعي513893622247
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جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعمربوراس513894622580

ي513895622880
7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزالعمران 

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأيوبأوخويا513896623837

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجادريسأمغار513897623867

ي513898624084
7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجليىلالفتانر

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأوسالم513899624755

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبودحاين513900624844

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجصالح الدينالعفاس513901625038

وك513902625253 8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفحت 

يفةالقطيب513903625543 8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرسر

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينبن ايدار513904625903

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفدوىصفيح513905626690
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8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحفيظالصالح513906627145

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالحفضي513907627476

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعمرابن سليمان513908627500

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلايت بويىلي513909627678

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللافراح513910627866

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالعباري513911628175

ي513912628276 8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعىليهن 

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةصادق513913628464

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الواحدايت العرج513914628536

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةسيدات513915628859

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسنمومن513916629067

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدسموم513917629322
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جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسنيةجاجا513918629494

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسمينةصادق513919629552

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينخن 513920630046

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحفصةدغماوي513921630414

ي513922631667 9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمالخمليشر

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةهداوي513923633060

كاوي513924633496 9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالت 

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءثابت513925634180

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزهرةالضاوي513926634183

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجربيعكوندي513927634666

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليماألمازيغيةعبد هللازنو290001294969
1السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليماألمازيغيةامباركاكيس290002309968
1السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليماألمازيغيةيونسمردالي290003391776
1السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليماألمازيغيةعبد هللاالكبوس290004409750
1السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليماألمازيغيةاحمدبنعابد290005414894
1السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحسناءالفال210001240609
2السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسليمةبن الضو210002241131
2السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخميسهباز210003241862
2السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخولةعوينة210004241991
2السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرشيدبلواد210005242094
2السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوججمالالدهوري210006243608
2السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحميداحمىلي210007243836
2السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسكينةالمكاوي210008245339
2السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرشيدةالزعري210009246076
2السرغيني
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلاكزمان210010246441
2السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجكريمبوهال210011246667
3السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجزبيدةطريس210012246788
3السرغيني

ي210013246791 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبداإللهالعتون 
3السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوججوادكنار210014247321
3السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرشيدايت الزويت210015247348
3السرغيني

ي210016247558
ان  الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجالمصطف ختر

3السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجبسمةمهداوي210017247623
3السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجأيوبفخار210018247658
3السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة أيوجيل210019247840
3السرغيني

ي210020247969
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرشيداسوان 

3السرغيني

ي210021248761
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفؤادالصادفر

4السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسعيدقاسمي210022248799
4السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدالرحيملخويل210023249326
4السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاسماءحركيك210024249468
4السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالزواطي210025249481
4السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدالرحمانعابد210026249699
4السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمنت المتوكل210027249737
4السرغيني

ي210028249825
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدالمولالعثمان 

4السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسعيدةايت غزوان210029250000
4السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسهيبأوريك210030250097
4السرغيني

ي210031250380 ةبوسبن  الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجكت  
5السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالزهري210032250651
5السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوج جميلةالغجدامي210033251054
5السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمريمزوهت 210034251342
5السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخالدزروال210035251921
5السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجأسماءالبشارة210036252242
5السرغيني

ةإلياس210037252465 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسمت 
5السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمجيدةقنقار210038252469
5السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجوفاءالبشارة210039252619
5السرغيني

اف الدينايت ريالة210040252975 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرسر
5السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجأنوارالصغوري210041253040
6السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد الصادقأمي  210042253468
6السرغيني

يفةبلحوشة210043253997 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرسر
6السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجليىلكجديجي210044254165
6السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمليكةالعوام210045254300
6السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد الكريمالسنوعي210046255005
6السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجأسماءعابد210047255064
6السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجأيوبعبدوه210048255591
6السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد العزيزاالزهري210049255632
6السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد الرزاقالمعناوي210050256076
6السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسفيانالبداوي210051256920
7السرغيني

ي210052256965 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجدنيابوي غين 
7السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسارةالتامري210053257147
7السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدالمالكلمعمر210054257434
7السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجالحسي  ارفيعي210055257457
7السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعمرالفائز210056259721
7السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسارةبلكحل210057259963
7السرغيني
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ي210058260063 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجأحمدلكرين 
7السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسعيدةمخلوف210059260472
7السرغيني

ي210060260505
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمريمالمحفوط 

7السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجياسي  عبد النور210061261826
8السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرشيدةالرحالي210062262514
8السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسفيانجليىلي210063262691
8السرغيني

ي210064263092
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجزينبالشعبان 

8السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرشيد  الدرداري210065263200
8السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجناديةحراكي210066263521
8السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنهيلةناشط210067265412
8السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدالصمدلحني  210068265547
8السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنعيمةأيت الحمري210069266007
8السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجأسيةالتويرتو210070266730
8السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمريمالمالكي210071267042
9السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسناءاعنيبة210072267257
9السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجهشامبن راضية210073267364
9السرغيني

ي210074267372 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخولةالصنهاج 
9السرغيني

ي210075267691
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوج سعاد شخيبان 

9السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجالحسي  حمزة210076267896
9السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجربيعةبشت 210077268021
9السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمدخليفة210078268673
9السرغيني

ي210079269614
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجإلهامالحقيفر

9السرغيني

ي210080269686 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالسبنر
9السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجأيوبزراوي210081270165
10السرغيني
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ي210082270171 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحسناءالسبنر
10السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجالحسي  لهديىلي210083270318
10السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحمزةالمندري210084270369
10السرغيني

ي210085270938 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرضوانلغفت 
10السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةبك210086271420
10السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخالدالحداوي210087271760
10السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجلمياءالعيادي210088271910
10السرغيني

ةالمعلوم210089272034 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسمت 
10السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجلعزيزةامحاح210090272257
10السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجأنسالفردي210091272588
11السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجوفاءبوسيف210092272899
11السرغيني

ي210093272918
ان  الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجغزالنجت 

11السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسعادايت الحمري210094273316
11السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجهجرلقتيب210095273390
11السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجناديةزاهر210096273548
11السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوج عبداللطيفالرافعي210097274220
11السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفوزيةاألزهري210098274495
11السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءرساخ210099274762
11السرغيني

ي210100274839
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد هللاعتيفر

11السرغيني

ان210101274914 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسلمإفقت 
12السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعائشةصادق210102275393
12السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوججميلةهركال210103275585
12السرغيني

ي210104275901
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسارةزرهون 

12السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبداللطيفالرشيدي210105277238
12السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجشيماءالزعيمي210106277258
12السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحسناءبوراوي210107278181
12السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعادلناصيب210108278273
12السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجإكراملعبيشي210109278803
12السرغيني

ي210110278845
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمدلمعاسر

12السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعزالديناألزرق210111279488
13السرغيني

ي210112279684
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاميمةالكرسر

13السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالمعناوي210113279731
13السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحمزةلوريكة210114279799
13السرغيني

ي210115279962
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمريمبارن 

13السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنجوىبوشنة210116280664
13السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاملبلهيبة210117280811
13السرغيني
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالقاسمي210118281149
13السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجوجداناالدريشي210119281175
13السرغيني

ي210120281361
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحيمودالسنان 

13السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد المنعيمحوران210121281427
14السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرشيدكومية210122281656
14السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحسناءشيبان210123282070
14السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد الحقالطاهري210124282539
14السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخديجةلكحل210125282695
14السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجكريمةالديغاوي210126282959
14السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمدبنحليمة210127283070
14السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجهجربراكش210128283176
14السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجداللابوالخلف210129283542
14السرغيني
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جماعي استدعاء

ي210130283933
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوج عبد العزيزالدحان 

14السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجهشاممعزوز210131284137
15السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعرسوناتالداودي210132284332
15السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمدلقمان210133284592
15السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخالدحداد210134284697
15السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد هللاالزاهي210135285134
15السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسناءالحسناوي210136285462
15السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدالعاطزنيت 210137285614
15السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجامينةالعجاج210138286115
15السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجساميةلهراوي210139286188
15السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنوالحصانة210140286465
15السرغيني

ي210141286674
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمداشعوف 

16السرغيني
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جماعي استدعاء

ي210142286759
ف  الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةرسر

16السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسي محمدكجوجا210143286804
16السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجالمصطف الحمضي210144286866
16السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجالياسطويس210145286885
16السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجكوثرمهيشر210146287111
16السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفدوىديدي210147287242
16السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدالرزاقعطيف210148287567
16السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنورةرزيق210149287618
16السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالفاضل210150287932
16السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجياسي  غدري210151287941
17السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجهاجرشكري210152287971
17السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجوجداندليل210153288174
17السرغيني
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسميةرزوق210154288204
17السرغيني

ي210155288230
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرشيدالشاف 

17السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنوالعبيدات210156288767
17السرغيني

ي210157288796
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالحافط 

17السرغيني

ي210158288849
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءمحفوط 

17السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجياسي  مقرير210159289232
17السرغيني

ي210160289478
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجناديةالشانر

17السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحمزةالكرمي210161289640
18السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحمزةالكومري210162289785
18السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحياةايت غزوان210163289812
18السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسكينةبنبوشنر210164290036
18السرغيني

ىقيبو210165290607 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجبشر
18السرغيني
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسناءمتهجيد210166290637
18السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحسناءالسواترة210167290744
18السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجبهيةزوبت 210168290850
18السرغيني

يرابح210169291386 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد الغن 
18السرغيني

ي210170291936 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجامي  عطرن 
18السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمصطف االدريشي210171292259
19السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاكرامالديغاوي210172292285
19السرغيني

ةرمزي210173292655 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسمت 
19السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد اللطيفالباز210174292873
19السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجكوثربطيط210175292910
19السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسلوىباخويا210176292934
19السرغيني

ي210177293178 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجامي  الطالن 
19السرغيني

Page 573/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجزكرياءبونوارة210178293743
19السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحسنمحفوظ210179293774
19السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجغزالنالمت 210180294282
19السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاحمدالمنتض210181294296
20السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمددرزي210182294622
20السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجامانالزراري210183294648
20السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجهندمفكر210184295097
20السرغيني

ي210185295131 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد العزيزشكت 
20السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجلطيفةالبوحدودي210186295374
20السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاللة كريمةبن العباس210187295440
20السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمريمتابت210188295556
20السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاحمدالشيهب210189295585
20السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنورالهدىاسلهمي210190295634
20السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحميدالكارا210191296175
21السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاحمدزريكم210192296748
21السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدالهاديالحر210193296765
21السرغيني

ةحيدان210194296862 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجزهت 
21السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفائزلحرار210195296910
21السرغيني

ي210196297127
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحليمةاليوسف 

21السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنجيةايت الشيخ210197297310
21السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمدكمودة210198297400
21السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسميةالمامون210199297532
21السرغيني

ةالمبشور210200297689 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسمت 
21السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدالحقعمي سيدي210201297824
22السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجكريمةالفاتجي210202298313
22السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالصالجي210203298412
22السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاالنعامي210204298702
22السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاحمدالكراري210205298756
22السرغيني

ة210206299321 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسارةبورص 
22السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجصوفيةبرادة210207299748
22السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنورةالطاهري210208300178
22السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرباببرخوص210209300232
22السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدهللاالصفراوي210210300757
22السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنبيلالمحرزي210211300769
23السرغيني

ي210212300884
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسناءالميمون 

23السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنجوىبلعبيد210213301328
23السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجإكرامزوالن210214301531
23السرغيني

يصالح210215301540
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجيوسف 

23السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجهاجربودركة210216301627
23السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد الت البوعامي210217302169
23السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحياة النفوسالداودي210218302652
23السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدهللاالشخص210219302687
23السرغيني

ي210220302908 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجناديةالصاحن 
23السرغيني

ي210221302947
ةالحلوان  الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجزهت 

24السرغيني

ي210222302988
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجالحسي  الدحان 

24السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنجاةبوعاللي210223303392
24السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجلطيفةالخاتر210224303446
24السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحمزةلمروح210225303799
24السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخديجةبطط210226303865
24السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجامالابيسط210227304043
24السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجغزالننظيف210228304105
24السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحنانمصباح210229304427
24السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبلقصت 210230304777
24السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجهجرالسماللي210231305215
25السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد الكريمالمسكاوي210232305368
25السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحمزةأبوناعيم210233305474
25السرغيني

يفاتحة210234305597 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجالمسكين 
25السرغيني

فنض هللا210235305714 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجأرسر
25السرغيني

ي210236305958
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخديجةكروان 

25السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةعليال210237306047
25السرغيني
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ي210238306049
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحليمةشوفر

25السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدالكبت الناشط210239306248
25السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجزكرياءالماهر210240306276
25السرغيني

ي210241306364
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجدينارالعمران 

26السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرجاءالجنجي210242306432
26السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخديجةقاسمي210243306634
26السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالمنصوري210244306927
26السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحمزةفراح210245306931
26السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجيوسفلنصاري210246307038
26السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسكينةايسال210247307138
26السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد المنعم بردي210248307837
26السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخديجةاكريران210249307910
26السرغيني
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ي210250308486
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجكريمالفرماع 

26السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمدحيمود210251308655
27السرغيني

ي210252308760 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعادلالمزغيج 
27السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاسماءالحاتمي210253309469
27السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجزينبموحدت210254310029
27السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجلمياءالتباهي210255310725
27السرغيني

ي210256311725 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسارةالدربشر
27السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمريمالباهي210257311794
27السرغيني

ي210258311839 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالعرن 
27السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد الحكيمبنحدو210259311857
27السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجربابالشيرة210260311983
27السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنوالمساوي210261312093
28السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمرادبوقطاية210262312205
28السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجايوبحمدي210263312575
28السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةراحل210264312843
28السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرحالالجداري210265313036
28السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجليىلاالشقر210266313071
28السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجشيماءاكزول210267313080
28السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحمزةكوثة210268313299
28السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسعادايمان210269313779
28السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجغزالنانيدة210270313946
28السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدااللهبوشامة210271314319
29السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجامالميدمان210272314337
29السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحياةالحضن 210273314419
29السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوج نرجسخويا موح210274315287
29السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجالسعديةبلخليل210275315421
29السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجأميمةبلحاج210276315646
29السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالرباع210277315984
29السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةاالطراسي210278316000
29السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعاديلالغبار210279316055
29السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفتيحةزعنان210280316072
29السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدهللابهلوان210281316514
30السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعاللالراحل210282317035
30السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلالعالم210283317108
30السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوججميلةأمزيان210284317301
30السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءادروش210285317611
30السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجناديةبركاوي210286317734
30السرغيني

وح210287318442 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخديجةفت 
30السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجوفاءالعالمي210288318497
30السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاحسانزعري210289318594
30السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنزهةبوعىلي210290319119
30السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجامباركةالقادري210291319860
31السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءليا210292319993
31السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءسنور210293320033
31السرغيني

ي210294320412 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجخديجةاالعرين 
31السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفتيحةبن الطالب210295320587
31السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجغزالندنون210296320654
31السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحنانكريم210297320811
31السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجناديةكريم210298320952
31السرغيني

ي210299321331
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاحمدخليف 

31السرغيني

ي210300321520 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجلطيفةذهن 
31السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرجاءمزكار210301321523
32السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعزالدينريان210302321571
32السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحسناءالنجاجري210303321639
32السرغيني

ي210304322045
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحسنالديان 

32السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمريمعمار210305322113
32السرغيني

فالشتوكي210306322232 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرسر
32السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحنانحاتم210307322285
32السرغيني

ي210308322813 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرجاءالعنان 
32السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمليكةلعظيمي210309322965
32السرغيني
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الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجكوترخطيب210310323048
32السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبدالكبت االبراهيمي210311323118
33السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمدلعنان210312323300
33السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءمعروف210313323445
33السرغيني

ةفراح210314323589 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجزهت 
33السرغيني

دي210315323616 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجالهاملت 
33السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجصالحالصالجي210316323638
33السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجايوبياسي  210317323650
33السرغيني

ي210318323809
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجعبد الحقعروض 

33السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجراضيةالحسناوي210319324273
33السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالبوروا210320324503
33السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجزهت جليل210321324646
34السرغيني
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجنور الدينالهاضيم210322324668
34السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسلوىالغزالي210323324707
34السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسلمالزهري210324324780
34السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمدبن الميلودي210325324800
34السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجوردةالغداش210326325241
34السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالقبون210327325403
34السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحسناءالعدراوي210328325735
34السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسكينةبطيط210329325776
34السرغيني

ي210330326135
الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجسكينةبنج 

34السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجهندفضولي210331326743
35السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجيوسفأبي  210332326782
35السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجرشيدةالطويل210333327395
35السرغيني
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ة210334327514 الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءخض 
35السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجبهيجةقشقاش210335327638
35السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحميدكرميت210336327683
35السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجحسناءبودة210337327753
35السرغيني

ي210338328287
فر الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجاسمهانرسر

35السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمجيدةمومن210339328713
35السرغيني

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالخديري210340328859
35السرغيني

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسلمبندحان210341328930
1ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجنجوىالفؤادي210342329660
1ابراهيم

ة210343330440 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجتوفيقامهيض 
1ابراهيم

ة210344330448 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجخديجةشعت 
1ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجوليداسهىلي210345330519
1ابراهيم
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يات210346330786 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجامينةبت  
1ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجفنيدةالبيضاوي210347331066
1ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجحسنيةالمنجيد210348331227
1ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسهامكحيش210349331309
1ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسعادلحرش210350331390
1ابراهيم

ي210351331945 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجلطيفةالومضن 
2ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجخديجةنابل210352332163
2ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوججمالالتمار210353332439
2ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجنجيمحمدي210354332526
2ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجخاادالبجيوي210355332690
2ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجوصاللعميم210356332962
2ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجالعطاريعبد المول210357333270
2ابراهيم
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي210358333300
الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجصفاءالغزوان 

2ابراهيم

ي210359333401 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجأسماءمحجون 
2ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسعيدلقطيب210360333471
2ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمحمدصابر210361333643
3ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجهندجوعيدة210362333660
3ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجايناسابوسعيد210363333681
3ابراهيم

ي210364333826
الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوججميلةهنوان 

3ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالحوزي210365333994
3ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعبدهللاضعيف210366334136
3ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجادريسمزوار210367334151
3ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجالهامالباهي210368334246
3ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةعبادي210369334546
3ابراهيم
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةجلباب210370334975
3ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالخاج210371335051
4ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجحمزةقبيت210372335195
4ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعنادي210373335294
4ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجالحسنيةكمودة210374335428
4ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجخالدايت بن احمد210375335888
4ابراهيم

ي210376335909 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجغزالنايت الصوابن 
4ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجيوسفمنضور210377335928
4ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجأمي  الصغت 210378336058
4ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجابتساملعباد210379336306
4ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالمليح210380336368
4ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجلوبن المسعودي210381336460
5ابراهيم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعاللالبهلولي210382336958
5ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمريمالفاكية210383337408
5ابراهيم

ي210384337482 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالدهن 
5ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعائشةالساكت210385337776
5ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجناديةالقاسمي210386338267
5ابراهيم

ي210387338525
الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجحنانتافر

5ابراهيم

ي210388338835
الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجصالحالحافط 

5ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجبولينزهة210389338933
5ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمعاددرفون210390339178
5ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمصطف خيدوما210391339213
6ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسعادالعامري210392339316
6ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجصباحخصال210393339365
6ابراهيم
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي210394339383 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجلبن الصت 
6ابراهيم

ي210395339418 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجحمزةصت 
6ابراهيم

ي210396339500
الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجاسماءالناهيض 

6ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسكينةعفيف210397339619
6ابراهيم

يسي  210398340120
الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمحمد شوفر

6ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعبدالباسطالجبهة210399340272
6ابراهيم

ي210400340464
الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجنهيلةبوعنان 

6ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجهندالطويل210401340830
7ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجاميمةوراق210402341003
7ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمحمدكمال210403343394
7ابراهيم

ي210404343565 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمريمالحسن 
7ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوججميلةالبحراوي210405343927
7ابراهيم
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجدنيابوهنان210406343963
7ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجالهاممنضور210407344045
7ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعبدهللاسوسان210408344048
7ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجيوسفعزيب210409344291
7ابراهيم

ي210410344370 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجإكرامبن رسر
7ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجناديةالرامي210411344702
8ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعزيزمعتصم210412344997
8ابراهيم

ةالنجاجري210413345168 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجزهت 
8ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالفارسي210414345641
8ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجياسي  بوطيب210415345870
8ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمريممستور210416345963
8ابراهيم

وك210417346082 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجالسالميمت 
8ابراهيم
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمريمجواد210418346096
8ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجخولةانوار210419346149
8ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجأسماءرشدي210420346471
8ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجرشيدالزروالي210421346644
9ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسلمبلهري210422346923
9ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمحمدبن جنان210423347209
9ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجرشيداسحيبات210424347389
9ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمحمدبالعطار210425347433
9ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسهامأكوزول210426347446
9ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجرجاءبلكسان210427348016
9ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسكينةالشكدالي210428348322
9ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسوميةفليح210429348523
9ابراهيم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجحمادياخواجة210430348985
9ابراهيم

ي210431349478
الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءكاطف 

10ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجنورةالبلعيدي210432350032
10ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجلمياءمرحيب210433350099
10ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجأنسأيت الحمري210434350739
10ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسوميةالسماللي210435351246
10ابراهيم

ىجندي210436351372 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجبشر
10ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجاحالمخنوي210437351487
10ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجفوزيةمحسن210438351502
10ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمريمالحسناوي210439351962
10ابراهيم

ي210440352029
الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعتيقةالصوف 

10ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجامينةلمطيمط210441352058
11ابراهيم
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجميلودأحركات210442352457
11ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجياسمي  لحرش210443352682
11ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجلوبنةمزيان210444352834
11ابراهيم

ي210445353898 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعز الدينالمنج 
11ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجرشيدةالهاللي210446354008
11ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسفيانالجواهري210447354164
11ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجالعزيزةنجبة210448354501
11ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجابراهيمبنقدور210449354786
11ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجدنياالرامي210450355015
11ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسوميةالغازي210451355227
12ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجالهامشهاب210452355461
12ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلاسماعيىلي210453355752
12ابراهيم
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجابراهيماشنيتف210454356302
12ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجوهيبةبضي210455356671
12ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجايمان مونو210456356681
12ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسهامالشافق210457357801
12ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجايوباسلهمي210458358023
12ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعبد الرحيم الحمزاوي210459358056
12ابراهيم

ي210460358431
بوسر الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعزيزالت 

12ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجالهاشميالهديوي210461358536
13ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجيوسفمحفوظ210462359279
13ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعبد الخالقالفاتجي210463359362
13ابراهيم

ي210464359517 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجحسنالحجاج 
13ابراهيم

ةالشاكري210465359660 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسمت 
13ابراهيم
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجهشامدرير210466359685
13ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجنزهةالعساوي210467359692
13ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمحمد اديبالسميج210468359719
13ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجكوثرسالم210469359880
13ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعاللشهيد210470360197
13ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجأميمةالصبان210471360532
14ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجأسماءابريت 210472360673
14ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجماريةأيت الكتاوي210473361011
14ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجهندالعزيزي210474361497
14ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجحنانالجديوي210475361555
14ابراهيم

ىابرير210476361593 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجبشر
14ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراء لحرش210477361715
14ابراهيم
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجزينبالزهراوي210478361795
14ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجوفاءمحسن210479361853
14ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمريمالكصاب210480361858
14ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجتوريةفرطو210481362404
15ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجنجاةلفريندي210482362582
15ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجايماناكهيد210483362908
15ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجخديجةهمام210484363260
15ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجحفيظةالحمريوي210485363605
15ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعبد الجليلالنارصي210486363863
15ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمحمدلضبش210487363960
15ابراهيم

ي210488363961
الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسهامالصاف 

15ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجيوسفناشط210489364064
15ابراهيم
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجيوسفإموريك210490365206
15ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجرضوانالتحراري210491366714
16ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجشيماءبودينار210492367170
16ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجرجاءالجهراوي210493367179
16ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسهامالنويوات210494367200
16ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوج ناديةاحديدو210495368269
16ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجزينبالراشدي210496369058
16ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمحسنالروكي210497370129
16ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجموسالمكاوي210498370643
16ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجرشيدةامهيدر210499374142
16ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءظاهر210500374728
16ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجرشيداعليوات210501375322
17ابراهيم
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجزينبالقسماوي210502376147
17ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجاميمةالمصلوجي210503377852
17ابراهيم

ي210504378375
الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجفراحايت القاض 

17ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوججمالمنصوري210505379100
17ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمريمبودي210506379162
17ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجرشيدكرزام210507379852
17ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمحمدجبالة210508380515
17ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجايوبالداهي210509380925
17ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعز الدينالجعفري210510381209
17ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجسعادالداهي210511381365
18ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجعبدالجليلالعشي210512381381
18ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمصطف نوري210513381912
18ابراهيم
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلخطباوي210514382990
18ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجياسمي  مرجان210515384662
18ابراهيم

ىايت الرامي210516385385 الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجبشر
18ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالعباسي210517385815
18ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوج عبيدمصلح210518386739
18ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجكريمةاطلس210519386873
18ابراهيم

الثانوية التأهيلية عبدهللا الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةنايت خويا210520387115
18ابراهيم

1الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجحسناءنايت خويا210521387367

1الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعادلبوهداد210522387463

ي210523388309
1الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبد اإللهالرافر

1الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجودادبلحيمر210524388494

1الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجحنانالحميدي210525388730
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

1الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجسارةبنبوزيان210526389795

ي210527389883 1الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجفاطمةاحمت 

1الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجنورةشيبون210528390084

ي210529391158
1الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجهندرزفر

1الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجالمهديالفارسي210530391680

2الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجسمت الرامي210531391993

2الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجاسماءغزالة210532392453

ي210533392475
2الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوججميلةالمرجان 

2الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجوفاءالبضي210534392870

2الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعمرالنارصي210535392918

2الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجخديجةالوردي210536394308

2الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجزينبالحايل210537394374
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جماعي استدعاء

2الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمريمبلعيشر210538394588

2الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجناديةرحوجي210539394838

2الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالروام210540394849

ي210541395004
3الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجالمصطف الفريج 

3الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجسعيدةزراري210542395223

3الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجحنانشهاب210543396057

3الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجفاطمةميدون210544396257

3الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمريمفاضل210545396531

3الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجفاطمةاسودي210546396834

3الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجخديجةالبنة210547397045

3الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلالمعتصم210548397402

3الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمريمتائب210549397646
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جماعي استدعاء

كة210550397747 3الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجالزوهرةالت 

4الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجسكينةلحيان210551399110

4الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجسكينةالعطاري210552399416

4الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجاسامةايت الحسن210553399807

4الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجإسماعيلالراحىلي210554400088

4الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعثمانضعيف210555400243

ي210556400271 4الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعزيزةخض 

4الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجهناءكرمات210557402047

ةالسماعيىلي210558402058 4الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجسمت 

4الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدالزروالي210559402110

4الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجالعالميبوخريصة210560402393

ةزروق210561402704 5الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجزهت 
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5الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجإسماعيلالفلس210562403997

5الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجإبراهيمعطار210563404706

5الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبدالهادياعريبان210564404993

5الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجابتسامبسباس210565406527

5الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجلمياءمومن210566406712

5الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمونيةسالمي210567407108

5الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجامالكمون210568407846

5الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبد النورياسي  210569408268

5الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعمر أدغم210570410286

6الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمصطف العطار210571410716

6الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجزهورالكومري210572411095

6الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجلطيفةشامي210573411119
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جماعي استدعاء

210574411424
االدريشي 
6الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجخديجةبوغنبور

ففهري210575411462 6الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجارسر

6الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدتاج الدين210576411729

6الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعثمانقويم210577411744

6الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوج ابراهيمالكتاف210578411868

6الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجنهيلةسجاع210579412227

6الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجرضواناألزرق210580412447

7الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجحليمةحادق210581412674

ي210582414246
7الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلصفوان 

7الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجوجدانالفجاج210583414283

7الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجرانيةرياض210584414533

7الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبد المومنالطهري210585414723
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7الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبد العزيزفائز210586415609

7الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلالعزوزي210587415824

7الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجحميدالزاهري210588415963

7الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوج لبن  ابن الزاوية210589416405

7الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالشنوعي210590416532

8الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبدالرحيمالرباجي210591416665

8الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجنورةمسعودي210592416826

8الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجصالح الدينالحوميدي210593417003

8الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجتوفيقمطيع210594418109

ي210595418254 8الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبد النارصالحسن 

8الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمينةالقمح210596419589

210597419874
هالل 
8الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمناراإلدريشي
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8الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبد الرزاقالطاهري210598420080

يك210599420863 8الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجوفاءبنمبت 

8الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجسلوىالهزام210600420870

ي210601420941 9الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعثمانالطالن 

9الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجالمصطف تاج الدين210602421468

9الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعتيقةايت ابراهيم210603421500

9الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمرادالبلبالي210604421851

210605422802
أيت بن عبد 

9الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجهشامهللا

9الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجصفاءالسقري210606423694

9الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعزيزالكزكازي210607423828

ي210608424049 9الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدالزمت 

9الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجخولةالهىلي210609424050
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9الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجحمزةأيت باحسو210610424518

10الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجرشيدبنحدية210611424704

10الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجيوسفالعسولي210612425273

10الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجنعمةشطيب210613426690

10الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجأمينةالعاللي210614426750

10الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجالسعيدالمعناوي210615427785

ي210616428826 10الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجلوبن كران 

10الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجامالالحيداوي210617429387

10الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجضجالحاليمي210618429399

10الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبولنوار210619429832

10الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجامي  المولوع210620430164

11الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجايوبمالكي210621430589
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11الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجغزالنالغياللي210622430809

11الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبد العاطيالعباسي210623431324

11الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجحسنبلفقيه210624431377

11الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجنارصابريد210625431481

11الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجالحسنيةالعامري210626431830

ضوان210627432036 11الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمحسي  بت 

11الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجيوسفالبياللي210628432124

11الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعمرشاكر210629433278

11الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجابراهيملوريدي210630433321

وك210631433461 12الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجايمانمت 

12الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجياسمي  بن النجار210632433846

12الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجكريمةالعلمي فقت 210633435523
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12الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبد الرحيمقرقاش210634436018

12الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدالصالجي210635436635

12الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعمرمنيقش210636436738

12الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعادلبوهنان210637437186

ىالهاشمي210638437477 12الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجبورسر

12الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوججمالفريندي210639437611

210640438158
ايت عبد 

ي 12الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبد الجليلالغن 

13الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجسارةابوالفضل210641438956

13الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجحياةمفتاح210642439170

ي210643439229
13الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجفاطمةختان 

13الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجادريسالحمري210644439553

13الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجحميدبريجا210645439716

Page 612/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجحليمةالزيراري210646439990

13الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمريممصدق210647440120

13الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجيوسفصفوان210648440212

13الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجمحمدالجابري210649440264

13الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجفاتحةزائرة210650440321

14الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبدالرحيمفارس210651441052

14الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبد الرزاقبن النعيم210652441139

ي210653441282
14الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجبوشعيبالصوف 

يالغدراوي210654441637 14الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبد االغن 

14الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجسناءداودي210655441700

وك210656441922 14الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجحسناءمت 

14الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجعبد العزيزاالحيان210657442837
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجاحمدبوشان210658442864

14الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجهشامعلول210659443275

ي210660443786
14الثانوية التأهيلية السالمالرحامنة: إقليممزدوجنجاةبلقاض 

ي210661447050
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجدنيابانر

1الذهبي

ىبور210662447172 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجبشر
1الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمحمدمصور210663447240
1الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة  الزهراءالبوعزاوي210664447376
1الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجنهيلةالطاهري210665447474
1الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمريمالطويل210666447714
1الذهبي

ي210667447719 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبد االلهخن 
1الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوججوادجعدر210668448159
1الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحبيبةالنارصي210669448948
1الذهبي
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجاسماءباريكي210670449059
1الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبد الرحيمفهيم210671449251
2الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفوزيةابو المشاعيل210672449272
2الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحياةفهيم210673449859
2الذهبي

ي210674450012
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجلحسنالديوان 

2الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبد الواحدالبوهالي210675450030
2الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحمزةاألنعامي210676450555
2الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجالحسي  كرنان210677451556
2الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفوزيةالعلمي210678451660
2الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحمزةلشهب210679451847
2الذهبي

ي210680451996
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمحمدالعمران 

2الذهبي

ي210681452445 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحياةقرقون 
3الذهبي
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجدنيااليافعي210682452793
3الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجنجاةفال210683453357
3الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفاتحةبوجور210684453398
3الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجرابحةخاتري210685453539
3الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجميلودحاتم210686454205
3الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجكماللعرج210687455295
3الذهبي

ي210688455414
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالمتفر

3الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسكينةلبوي  هي210689455879
3الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسارةالمنبه210690456505
3الذهبي

يالعطار210691457336 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجالعرن 
4الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمحمدمبارسر210692457631
4الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعائشةاكرام210693458808
4الذهبي
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجناديةلحجاجمي210694459184
4الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحليمةمحمودي210695460009
4الذهبي

ي210696461092
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعزيزالعيون 

4الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمحمد أمي  الهاللي210697461979
4الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجصفاءالقسماوي210698462123
4الذهبي

ادعي210699462763 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمريمالت 
4الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةمومن210700462805
4الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجخديجةحاتم210701462992
5الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعزيزفهيم210702464641
5الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجكريمةفهيم210703464733
5الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجكريمةالفايدة210704466213
5الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمروانتزكي210705466297
5الذهبي
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي210706466343
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجزهت اخليف 

5الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسعيدةخالض210707466614
5الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجزينبالقدوري210708466976
5الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجوفاءهافون210709466980
5الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجأناسالقاسمي210710467071
5الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةبلعامري210711467339
6الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمريماعبان210712467482
6الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسوكينةالعلمي فقت 210713467532
6الذهبي

يبوهنان210714468263 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبد الغن 
6الذهبي

ي210715468429 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجالمصطف الذهن 
6الذهبي

فالقاسمي210716468996 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجرسر
6الذهبي

ي210717469278 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبد العاليالنض 
6الذهبي
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجإلهامبلعامري210718469760
6الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجلحسنلمزالزي210719469922
6الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجخديجةحيدا210720469952
6الذهبي

يبش210721470458 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجأيوبلت 
7الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجرضاحجوب210722470535
7الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسوهيلةفضولي210723470852
7الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبد الجليللحني  210724470962
7الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعماداكويلة210725471262
7الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجدنن وديد210726471669
7الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءفضولي210727472844
7الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوججيهانزيبق210728472986
7الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجاسماءنشاط210729473073
7الذهبي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمحمدامزيل210730473310
7الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجليىلالطاهري210731473334
8الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجرجاءنوقرة210732473747
8الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسارةايكنشي210733473816
8الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجكريمةمتي  210734474097
8الذهبي

ي210735474646
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجنجاةواف 

8الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمرادالفالجي210736476446
8الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحمزةلحمامة210737476978
8الذهبي

ي210738477940
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءشوفر

8الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجماجدةالعسولي210739477964
8الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجبراهيماوالد جيا210740478122
8الذهبي

ي210741478166
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجخديجةشوفر

9الذهبي
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجنورالدينمسموجي210742478328
9الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجغيثةخستاف210743478462
9الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءغزالي210744480308
9الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجخولةالعشي210745480564
9الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجابراهيمابورك210746481222
9الذهبي

يالحمداوي210747481600 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبد الغن 
9الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجشاديةبردوز210748482080
9الذهبي

ي210749483308
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمروانالشدان 

9الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجناديةاالشكر210750483842
9الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبد اللطيفحدان210751486281
10الذهبي

ي210752486449
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحسنودان 

10الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسهامالزاهري210753486514
10الذهبي
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجيوسفبرقاش210754486775
10الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحنانالصوالجي210755488340
10الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجغزالنرحيم210756488421
10الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبداللطيفالشاقوري210757488464
10الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءهشيمي210758489196
10الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحمزةكوميح210759489703
10الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجليىلبايود210760489932
10الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعثمانالناحىلي210761490061
11الذهبي

ي210762490211
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجايمانصفوان 

11الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسكينةالخصال210763490734
11الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجدنيالكرد210764490821
11الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبد الفتاحالرحالي210765491132
11الذهبي
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ى210766491176 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمحمدمت 
11الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحنانخالدي210767491458
11الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبدالهاديكركور210768491693
11الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجهبةعبادي210769491740
11الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالمت 210770492348
11الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوججوادكيسان210771492613
12الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمريممنصاري210772492781
12الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالقادوري210773493385
12الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمعادالرامي210774493971
12الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجوهيبةسحنون210775494480
12الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجوئامامرابطي210776495499
12الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجيوسفمناصف210777495740
12الذهبي
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الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفتيحةمحسون210778496485
12الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسناءابوالعيش210779496995
12الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوج  جمالالهيشر210780497368
12الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجزينبحالوي210781497581
13الذهبي

ي210782498239 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوججميلةأقصن 
13الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسكينةالملس210783498821
13الذهبي

ىفيلح210784500098 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجبشر
13الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمريمحجيوي210785500147
13الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجاسماءاوتليت210786500867
13الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعزيزمنوار210787503201
13الذهبي

210788504218
االدريشي 

ي الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمريمالرغن 
13الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسهامزوابرى210789504680
13الذهبي
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ي210790505096
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسناءالخلوفر

13الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسناءبوخنفرا210791505540
14الذهبي

ي210792505579
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجنعيمةشوفر

14الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسميةالعساوي210793505710
14الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجالحسنيةنافيع210794506246
14الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفدوىالهريمي210795507689
14الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحسنةسلمي210796507730
14الذهبي

يواصف210797508628
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجالسكرانر

14الذهبي

ي210798509395
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمرادحرانر

14الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجزينبقرباب210799509487
14الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعائشةزروال210800509813
14الذهبي

ي210801509916 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءخبت  
15الذهبي
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الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجنورةوعيدو210802510096
15الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبد العزيزمسامح210803510237
15الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجدنياعلوان210804510505
15الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجيونسايت زياد210805511845
15الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسليمانالمساوي210806512294
15الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجكوثرمومن210807512404
15الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجايوبحمل210808513066
15الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجصالحالمجهد210809513450
15الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجياسي  داعال210810513483
15الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجوهيبةتابث210811514729
16الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسفيانابو الهدى210812515180
16الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالكماش210813515244
16الذهبي
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الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجناديةالقوري210814515499
16الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجياسي  جندر210815516261
16الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسارةبومشمر210816516475
16الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحفيظمرزاق210817517054
16الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجادريسبوسنر210818517353
16الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعزيزةدخشون210819517597
16الذهبي

يكي210820517899 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبدالرزاقالتر
16الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجخديجةرحمات210821518309
17الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحسناءسعيد210822518579
17الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوججوادمبسوط210823518906
17الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجنورالدينالمدكوري210824519558
17الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعادلالموسولي210825519758
17الذهبي
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الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجزينببوني210826520084
17الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالعلوي210827520128
17الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجرابحةالشاطر210828521429
17الذهبي

كاوي210829522166 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبدالحقالت 
17الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجطارقالغوات210830523434
17الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجنبيلالسويدي210831523544
18الذهبي

ي210832523708 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبدالكريماركين 
18الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجهشامفيصل210833523975
18الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمنالبوسكي  210834524068
18الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجنوالالنعيمي210835524122
18الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالعداوي210836524259
18الذهبي

ي210837524758 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبد المجيدالراج 
18الذهبي
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ي210838525047
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالبكباسر

18الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجسكينةحب الدين210839525604
18الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبد الرزاقابرير210840525988
18الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجإيمانذاكر210841526673
19الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجزينبوهوب210842526865
19الذهبي

ي210843527333
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالصديفر

19الذهبي

ي210844528249
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجعبد اللطيفايت الماض 

19الذهبي

ي210845528845
الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجميلودعبد الشاف 

19الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجرشيدةعكاشة210846528849
19الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجأناسبوعودة210847529110
19الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمريمنجيب210848529479
19الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمحسنفاضل210849530429
19الذهبي
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ي210850531836 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالبننر
19الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجإيمانبوقفة210851531910
20الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجحليمةفقيهي210852531984
20الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجزهت سعيد210853532823
20الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالبهلولي210854534479
20الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجهشامالعطري210855534859
20الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمونيةمستعد210856535570
20الذهبي

ي210857535571 الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجايماناليمن 
20الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجناديةولدريم210858537188
20الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجمحمد أمي  كريم210859538404
20الذهبي

الثانوية اإلعدادية أحمد المنصور الرحامنة: إقليممزدوجيوسفعست 210860538986
20الذهبي

1الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجنورةاعريبان210861539073
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ي210862539100
1الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجخديجةعبد البافر

1الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجإسماعيلبنعباد210863539215

1الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجرشيدعزاوي210864540444

ي210865540461 1الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجزينبالذهن 

1الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجخديجةالضاوي210866540873

1الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجزينبقاسمي210867541933

1الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجالسعديةبلقاس210868542198

ي210869543049 1الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجاحمدالخامت 

يات210870543089 1الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجيوسفبت  

2الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجاحساننعيم210871543836

2الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجمحمدماسيست210872545215

2الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسفيانالزهراوي210873545928
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجرزيقةالزاهري210874546082

ي210875546120 2الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسارةالعمت 

210876546381
ايت بن عبد 

2الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجحفصةالرحمان

2الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجالحسنيةالبقالي210877546547

2الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسكينةلعبيشي210878548107

2الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجوفاءالطالع210879548309

2الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسعيدةبوجراوي210880548895

3الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجعبد الحقعبد البار210881550550

3الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجهشامبودال210882550559

3الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسلوىالشياضمي210883550965

3الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسعيدالطواهرة210884552145

3الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجلحسنبودال210885552175
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجإلهامالخلفاوي210886552490

ي210887552654
3الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسفيانالمودن 

3الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحلمي210888553624

ي210889553824 3الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجمحمدجوردين 

ةايت الشيخ210890554009 3الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجكت  

210891554241
EL 

JAZOULY
AZZEDINE4الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوج

4الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجشيماءالبوموسي210892554378

4الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجعبد الرحمانايت الرحالي210893554659

4الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجابراهيمالعشاب210894555384

4الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجحبيبةالمعروف210895555995

ي210896556514 4الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجيوسفأقصن 

4الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجالزوهرةالهيلوف210897556720
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجخالدالزراري210898557132

4الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجابتسامالحطاب210899557277

4الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسليمقيش210900557371

5الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجعبدااللهالخاوة210901557714

ي210902557887
5الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجبهيجةالشوفر

ي210903558466 5الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجاسماعيللفروج 

5الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجابتسامتاج الدين210904559862

5الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسهاملكرودي210905560010

يوي210906560164 يالت   5الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجالعرن 

ي210907560195
5الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجأيوبالنهض 

5الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجزينبأبيسط210908560320

5الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجياسي  رمزي210909560509
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جماعي استدعاء

ي210910560606
5الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجعبد العزيزج 

6الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجعبد الكريمبرو210911561099

6الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجنجوىبوعودة210912561137

ي210913561786
6الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسهامالبكباسر

ي210914562230 6الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجناديةالنصت 

6الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجياسي  العنت 210915563017

ي210916563554 6الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجناديةالدهان 

6الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجناديةالنهت 210917563656

6الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجعبد الصادقبكار210918563912

6الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجرشديياسي  210919564292

6الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجدنيالفطح210920564373

7الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجيونساوغزيف210921564546
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جماعي استدعاء

ي210922564940 7الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجناديةالجعن 

7الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجعمرالمدكوري210923565694

7الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجحمزةالعزوزي210924565759

7الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجنجيبكشاوي210925565783

ي210926565999 7الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجعبد الغفورالحبشر

7الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجخديجةموسي210927566377

7الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسميةالخنيشي210928566893

7الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجنسيمةايت عال210929567314

7الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجنورةكنيديري210930568013

8الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجعبد هللاداكر210931568056

8الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجيوسفبركاوي210932568487

8الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجعائشةلعلك210933568541
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جماعي استدعاء

8الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجفاطمةمعداوي210934569444

8الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسليمةاسميطي210935570411

ىلقديري210936570471 8الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجبشر

8الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسلمصبت 210937571049

8الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجحنانلقديري210938571088

8الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجعثمانعمري210939571821

8الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجأحمدالمخروط210940571916

ىاألسدي210941572351 9الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجبورسر

9الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسارةالقط210942572520

9الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجرشيدقربال210943572596

9الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعرفاوي210944573516

9الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجراضيةالنخيىلي210945573519
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسفيانالعزوزي210946573571

ي210947573971 9الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجحياةدهن 

ةالواعي210948574345 9الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسمت 

9الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجنوالهريم210949574407

9الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجمحمدراسخ210950574780

10الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجيوسفمنظور210951575181

10الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجعصامبرهوم210952576642

10الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجسعيدةالتباع210953576864

10الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجصفاءموحا210954577114

ي210955578428 10الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجنورالدينشطن 

10الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجعادلالرية210956578936

10الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجصوفيابوفوس210957579285
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جماعي استدعاء

ي210958580592
10الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجناديةالشعران 

10الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجودادحباد210959581229

10الثانوية اإلعدادية بن جريرالرحامنة: إقليممزدوجعبداللطيفالمنتبه210960582115

1الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجعبد اللطيفكرودي210961582202

1الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجنعيمةاإلدريشي210962582414

1الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجعبد العزيرعنتاري210963582526

1الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجزكرياءبرهموش210964582706

1الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجسكينةفارق210965583042

ي210966583927
1الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجنوالالمرجان 

1الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجمريمقروي210967584578

1الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجرشيدعوال210968585438

1الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجخديجةهشام210969585806
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جماعي استدعاء

ي210970586267
1الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجعزالدينالصادفر

ي210971586783 2الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجيونسالبنوج 

ي210972586945 2الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجمحمدالبنوج 

2الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجحسنالزرايدي210973587121

2الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجأسماءازكاغن210974587756

2الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجازانةالخولطي210975588307

2الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجعثمانبوكطاية210976588863

2الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجنورالدينحداوي210977589291

2الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجاسماعيلالعطري210978589984

2الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجعزيزبوسعيد210979590015

2الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجسعادالبازة210980590105

3الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجمحمدالعراض210981590397
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جماعي استدعاء

3الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجامي  الزادي210982590737

يف210983591308 3الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجصالحالض 

ي210984591421 3الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجامينةااليون 

3الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجالهامالحامدي210985593210

3الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجيونسايت حمادي210986594384

3الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجحنانابوسالم210987594561

3الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعبودي210988594583

3الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجعبد هللاالضاوي210989594775

3الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجفؤادزحال210990595343

4الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجسعيدتميم210991595379

4الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجعن سناء210992595662

4الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجمحمدتميم210993596326
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جماعي استدعاء

4الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجسكينةتويرة210994597659

4الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجمنالالوادي210995598218

4الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجحسنلكحل210996600255

4الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجزينبالعيادي210997601080

4الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجالحسنالعالوي210998601729

ي210999602232 4الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجمحمدالزينن 

4الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجحسناءالعمري211000602406

5الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالسنبادي211001602578

5الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجمجيدةالعالم211002603802

5الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجمحمد سعدبريطال211003604722

5الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجعبد االالهعزوزة211004604790

5الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجسميةماشاي211005605080
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جماعي استدعاء

5الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجايوبالمعطاوي211006605236

5الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجسفيانمساعد211007606018

5الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجيوسفبوهنان211008606316

5الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجهشامجامي211009606378

5الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجزكرياحاليمي211010607477

ي211011607923
6الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجعادلالدحان 

6الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجمريمباعت211012608016

6الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجأيوبالرماجي211013608710

6الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجليىلناظم211014611130

6الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجسميةالجبىلي211015612490

6الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجخديجةلعوان211016612933

6الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجوفاءمبتسم211017613428
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جماعي استدعاء

6الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجلبن مبتسم211018613962

6الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجمن المكاوي211019614074

6الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجعمادزيري211020614804

7الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجوجدانصابر211021615557

7الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجايمانالسالمي211022616018

7الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجسناءعتيق211023616350

7الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجمحمدمصطلح211024617801

7الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجسهامالعشي211025618017

7الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجرشيدمكرم211026618861

7الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجرجاءبنطاهر211027619354

ي211028619695
7الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجمرادالدحان 

7الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجنسيمةجوعا211029621162
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جماعي استدعاء

7الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجأمي  الزيان211030623221

ةحلمي211031623281 8الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجسمت 

ي211032624757
8الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجخديجةالعاطف 

8الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجعبد هللاالعيادي211033625229

8الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجالمهديالشناوي211034626045

8الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجعبدالصمدلحمام211035627289

8الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجنهيلةالمستنصت 211036628462

8الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجسكينةالمحمدي211037629227

8الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجخديجةبوهية211038629590

8الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجابتسامالشواري211039630683

8الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجمريمأحسن211040631224

8الثانوية اإلعدادية الجــــــديـــدةالرحامنة: إقليممزدوجالهامحنون211041633355
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1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماألمازيغيةمصطف موشان390001250040

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماألمازيغيةمحمدنجدي390002259796

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماألمازيغيةمحمدالدنج390003260526

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماألمازيغيةابراهيمولمعلم390004300522

يم390005300654 1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماألمازيغيةهشامالت 

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماألمازيغيةمصطف اكدوز390006312580

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماألمازيغيةصفيةادمولود390007391458

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماألمازيغيةزينيبةاوبوسكسو390008526840

ي310001240711
2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمالزيتون 

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجشامةقاسمي310002241172

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأميمةكمال310003241412

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسعيدالباهاوي310004241434
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ي310005241455
2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسهامنان 

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسلمكمال310006241544

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسعيدالدهيل310007241549

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد العزيزقبا310008241755

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلبن سامح310009241810

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهشامبوشوكو310010241923

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةأحبان310011241964

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعزيزالباز310012242096

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسكينةتالومي310013242154

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسنبلحسي  310014242408

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد المجيدالشطر310015242466

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمازويتة310016242525
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3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجامحمدزمور310017242947

ةحنبالي310018243294 3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجكبت 

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوججيهانجنان310019243349

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعصامارويبعة310020243353

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسانبيجنوين310021243383

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحمزةتهداوي310022243399

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمالمستف310023243887

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهاجرالكاموس310024244059

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحنانهربولي310025244261

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعائشةبن كللة310026244452

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجإيمانغربال310027244522

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعىليبودير310028244539
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4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةبونفع310029244564

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسهامآيت حمادي310030244675

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدسالمة310031244965

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالحادي310032245367

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوججهانبشار310033245566

ي310034245617
5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاحمدسكمان 

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهدىڭرماط310035245721

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاميمةذهايبة310036245752

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحميدزهدي310037245937

ي310038245957
5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمالسلطان 

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنوفلبنمنصور310039245965

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعمرتزموت310040246019
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالرامي310041246027

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهشاملعجيلة310042246140

ي310043246237
6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسليمانالمامون 

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحفصةشكرى310044246296

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالملوكي310045246427

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزكرياءكموش310046246654

ي310047247069 6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأيوبرتين 

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجبوجمعةبيغجدن310048247211

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالسالمالخال310049247219

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلبن قمري310050247242

7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاوسامةمسالك310051247293

7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمينةازضوض310052247645
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمبومديان310053247656

7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالواحدعياش310054247672

ي310055247803
7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهشامالساج 

7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةبلحاج310056247993

7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرشيدبوشيخ310057248122

ي310058248141
7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريماحرارنر

7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسكينةقزوطة310059248167

7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجإسماعيلالكحولي310060248241

ينون310061248317 8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأيوببت  

ي310062248557
8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمهنون 

8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاسماءصكي310063248993

8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاتحةحميدي310064249109
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةمستعيد310065249110

8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد الصمدموجود310066249170

8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرضوانأشهيبة310067249457

ي310068249586
8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخالدالمرض 

8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجتوريةحميدي310069249725

8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةكرماط310070249745

9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحليمةاكشيكش310071249746

9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجابتسامرحال310072249782

ي310073249919
9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسعيدالفرحان 

9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحليمةلغداش310074250208

9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالكبت 310075250261

9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيوسفهشكار310076250303
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ةمريودات310077250535 9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجبورسر

9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيوسفدجرو310078250600

9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدحفيظ310079250888

9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجياسي  الكفيش310080250979

10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبداإللهالمرابطي310081251138

10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأنوارحيسون310082251366

10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجكريمةبن الضاوية310083251378

ي310084251503 10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنبيلالفرج 

10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةجريدي310085251647

ىالمعطاوي310086251783 10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجبشر

10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسناءبنخديجة310087251866

10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجناديةالمغوسي310088252131
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأسامةبوكور310089252297

10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجإسماعيلشاكر310090252531

ةعزيري310091252664 11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسمت 

11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفتيحةاويري310092252709

11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجإسماعيلالعسال310093252717

ي310094252719 11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالدين 

11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيوسفاجويطيت310095252799

11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسكينةاجويطيت310096253139

11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأسامةتكوشت310097253221

11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزهت باكري310098253316

11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدمعي310099253340

ي310100253385 11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزينبحادج 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

12 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلبنلمقدم310101253559

12 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمالنعيم310102253616

12 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجإيمانبخليجة310103253944

12 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحليمةالنعيم310104254223

فبولحوجات310105254354 12 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجارسر

12 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيوسفأيت الرايس310106254522

12 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسهاملحمر310107254551

12 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجشيماءمرسىلي310108254759

12 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسي  بالوي310109255223

12 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجبدرالدخيمي310110255251

13 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنبيلمحبوب310111255283

13 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجبوبكربعجي  310112255834

Page 655/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجإيجةأسوس310113255975

13 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدإبن الرئيس310114256035

13 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنبيلزويدي310115256098

ةالبوهىلي310116256168 13 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسمت 

ة310117256264 13 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجهنيةافكت 

13 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسنأزاض310118256325

13 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفتيحةحمام310119256463

13 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأحمدبيبال310120256651

14 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمروىميته310121256703

14 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءسيموري310122256788

ةبوالهن 310123256807 14 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزهت 

14 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأميمةالحوض310124256840
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجوئامهادي310125256845

14 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاالرازي310126256878

ي310127256984
14 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفردوسازض 

14 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوج رحمةالزكراوي310128257076

14 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجميلودالصوفري310129257274

ةالعنطري310130257579 14 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجكت  

15 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمعويرة310131257665

15 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالطاهري310132257694

15 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالهامالمجكاري310133257938

15 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالصوفري310134258005

15 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجريحاببهال310135258255

15 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعثمانالخياط310136258488
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

15 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمالكوس310137258816

15 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةحميدي310138259194

15 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعزيزأجعموم310139259342

15 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوججميعةالحنبىلي310140259374

16 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجكريمةالشاوي310141259614

16 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحمزةمساعيد310142259838

ي310143260146
16 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجشيماءالدغوع 

ة310144260453 16 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخالدبوجمت 

ي310145260602 16 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجتوريةمحسين 

16 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبلةمساوي310146260750

16 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالفركوس310147260808

16 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةناكب310148261161
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي310149261175 16 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءطالن 

16 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسكينةواعدودي310150261349

17 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالصالح310151261374

ي310152261458 17 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمينةالمرتج 

17 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجابتسامالحنشاوي310153261508

17 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسهامسمرى310154261531

ي310155261669
17 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفيصلالسكتان 

17 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمكجان310156261735

17 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد هللاثوريت310157262102

17 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسميةادنارص310158262183

17 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد اللطيفاحمادى310159262200

17 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالحقالوطن310160262473
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

18 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلحسنايت وعرابش310161262476

رميمن310162262500 18 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحسنبت  

18 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد الكبت بابدي310163262637

18 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهرةالطبال310164262747

18 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجياسي  اوسوس310165262772

18 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمروانوكلو310166263060

ي310167263082
18 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمادالقاض 

ة310168263087 18 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسكينةاكشت 

18 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدبركات310169263172

18 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمالتباري310170263278

19 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجغزالنبنخاي310171263659

19 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمصطف ادعويد310172263723
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

19 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعائشةاذاوجاعا310173264012

310174264119MAZANIHamza19 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوج

19 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةشاتر310175264496

ي310176264537 19 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجكوثرهنين 

19 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجإيمانكندي310177264613

19 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجإسمعيلإشتيم310178264670

19 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيونسالصابري310179264733

19 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريممكرام310180264764

20 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرشيدةاشكاض310181264939

20 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجصباحنبيكة310182264952

20 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدبن عدي310183264959

20 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةوراث310184265022
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي310185265048 20 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحمنر

20 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجوردةالحوزي310186265086

ى310187265149 20 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنور الهدىبنت 

20 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمافطيمي310188265258

20 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالكبت التباعي310189265373

20 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجيوسفحبيب هللا310190265405

ةابن دي310191265415 21 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجكت  

21 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالسعديةاصبان310192265499

21 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمحورة310193265505

21 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجكريمةايت بعزيز310194265582

21 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالكموسي310195265880

21 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفتيحةاعمر310196265931
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

21 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسمت مرزاك310197265943

كاوي310198266034 21 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسعادالت 

ي310199266345
21 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسكينةمتافر

21 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالصديق310200266357

22 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةصبار310201266372

22 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزيدانموعسي  310202266524

كاوي310203266964 22 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالكبت الت 

ي310204267002
22 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرشيدحفض 

22 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعمرةكلمي310205267152

ي310206267163
22 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجاسامةفيالن 

22 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداخدام310207267291

22 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداكنيك310208267336

Page 663/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

22 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدااللهكواش310209267401

ي310210267435 22 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنجاةلمتت 

23 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمرادزعبول310211267463

23 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيموحمان310212267582

23 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجايمانأونزوط310213267631

23 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدبنحيدة310214267724

ي310215268439 23 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمغين 

23 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجسكينةمدنب310216268455

23 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجايوبالعواد310217268468

23 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنجوىبوتت 310218268516

23 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمأقريش310219268590

23 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفرحغالمي310220268684
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

24 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد اإللهمداد310221268843

24 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدفرج310222268884

24 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمينةجللول310223269064

ي310224269084 24 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوججوادملهن 

24 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبدالقادربومزود310225269279

24 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعزيزاوحموش310226269375

24 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمالوادي310227269376

24 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد اللطيفالمساوي310228269379

24 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالزروال310229269418

24 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالهردي310230269433

ى310231269567 25 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمداشفت 

25 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجنبيلالعضىلي310232269651
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

25 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمباركالوصيف310233270140

25 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد الحكيمالصالجي310234270254

25 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجغاليةقيس310235270432

25 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجكريمةقرناش310236270436

25 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحياةازعيطر310237270447

25 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدأبولحسن310238270684

25 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوج حسامالطيفور310239270933

25 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعباسالضاوي310240270961

26 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجناديةكنور310241270966

26 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالسعديةبنحمو310242271039

ي310243271249
26 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجرضوانادسكونر

26 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد الصمدأعراب310244271317
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

26 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجراضيةمزون310245271589

26 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالحسي  يخلف310246271645

يالعضىلي310247271660
26 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد الواف 

26 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد هللاايت كاغو310248271777

26 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجأمال اضليعة310249272100

26 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجخديجةأطلشي310250272359

27 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحنانالحلوفة310251272821

27 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجفاضلالدابح310252273504

27 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمريمالحمرطي310253273540

27 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجبوبكرادبن عمر310254273552

27 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجياسي  األكحل310255273576

ة310256273791 27 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعادلاجمت 
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

27 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالخشوع310257273822

27 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحفيظبالحسي  310258273882

27 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحنانبديري310259273953

27 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمحمدأبال310260274096

يكنجيح310261274107 28 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجعبد الغن 

28 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوج جميلةالبدوي310262274308

28 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجمنالقنت310263274510

28 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجشاديةاجالح310264274583

ي310265274735
ةالدحمان  28 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجكت  

28 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجحنانكمون310266274819

28 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالزوهرةالنوري310267275112

28 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجالضاهرسكينة310268275292
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جماعي استدعاء

28 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجياسي  اعمال310269275425

28 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليممزدوجزينبالخالدي310270275547

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبد القادرالسوسي310271275556

ي310272275684 1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجشيماءقواسن 

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسارةبن الشيخ310273275724

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةالعواد310274275845

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالحقفتوخ310275275853

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجشيماءكرامة310276275954

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجوسيمةبوتكريدة310277276044

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأسماءادابهي310278276080

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالكريمعفيف310279276167

1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجياسي  بونكاب310280276325
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحياةزيان310281276369

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجطهالداودي310282276396

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحبيبةالبهجة310283276419

وش310284276527 2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدمت 

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءخابة310285276531

ةبوري310286276712 2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنمت 

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأحمدأمداح310287276860

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللااهوم310288276862

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالهبطي310289276894

2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدةالرامي310290277118

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسوميةلفجيوة310291277195

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحنانالحوزي310292277308
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي310293277467
3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبلقراف 

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجغزالنالجعفاري310294277480

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهشامبركة310295277573

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالحكيمالحالد310296277682

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفأبوزيد310297277819

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمرجاء310298277823

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجناديةالكر310299277863

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمصطف امكرود310300277923

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءصابر310301278235

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمأوبنهمو310302278296

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجال لة فطيماوحميدو310303278312

ي310304278453 4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسناءاليمن 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجصفاءالحارص 310305278514

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالسعيدالسبايشي310306278632

ي310307278647
4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةأمورع 

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوججيهانبالم310308278676

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمداد لحاج310309278924

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجطارقنبيه310310279095

ي310311279183 5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحليمة النفينر

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالعضىلي310312279207

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزينبالصاوي310313279250

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفوزية العطار310314279377

ينون310315279434 5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبت  

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزهت الكاوط310316279540
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنجوىعظيم310317279556

ي310318279611 يالحاج  5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالعرن 

ي310319279982 5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمالزبت 

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدادبهي310320280064

ي310321280126 ةالرون  6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكت  

ي310322280438
6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجلوبن عفيف 

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجراجيةالعزوزي310323280776

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكريمكمار310324280916

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخولةبوسالم310325280996

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمنت ازريويل310326281109

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالضناية310327281227

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجصالح الدينالكندولة310328281236

Page 673/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمةمحرات310329281256

6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجياسي  نزيىلي310330281443

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلبوشيبا310331281447

يكة310332281773 7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالمهديبنت 

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكمالشاكر310333281875

ي310334281956
7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخالدالحيثون 

ي310335282005
وض  7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمروةالت 

ةاكمي310336282029 7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسمت 

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجغزالنمهراز310337282223

ي310338282523
ف  7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحمزةرسر

ي310339282653
7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجغزالنأيت القاض 

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنورالدينهاشمي310340282683
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنور الدينحدادي310341282693

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالسنينة310342282869

ي310343282928
محمد عبد الكتان 

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالعظيم

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبد العزيزادالطالب310344283064

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنجالءعدال310345283065

ي310346283117
8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحمزةحافيض 

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأحمدابرجيكي310347283159

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةأزضوض310348283257

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسفيانأمي  310349283630

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحمزةاغرمي  310350283664

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجغزالنالمهداوي310351283730

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسنبوسنان310352283747
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جماعي استدعاء

ي310353284130
9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأسماءخشان 

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسكينةبن كاج310354284149

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسنالوداح310355284156

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمونيةالهنداوي310356284247

ي310357284361 9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالعاليالغران 

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاجميعةبيوض310358284507

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجغزالنغواص310359284512

9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجغزالنلهديىلي310360284663

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاحمدمفكر310361284695

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةصابر310362284764

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسناالزعر310363284806

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمأجببدي310364284922
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمداهم310365284974

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجإدريسأحتيل310366285114

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوج عمربيحشاش310367285152

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجايمانالرشدي310368285243

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكوترالسقىلي310369285448

10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحليمةقداري310370285656

ي310371285657
11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفحافط 

ي310372285661
11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحمزةالباسر

ىزرهون310373285810 11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجبشر

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدمحداد310374285836

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعواطيفالداش310375285878

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمماسالجوارح310376285901
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحفيظةلشهب310377285957

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوج السالكحافظ310378286016

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمليكةالعاتق310379286132

11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجليىللمخربش310380286192

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدالوكنوسي310381286196

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمداسكيميحة310382286332

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسهامبال310383286340

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالزهت سومية310384286446

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعائشةصديق310385286658

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنهيلةالكاسمي310386286701

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسميةقدمار310387286707

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجميلودةالزهت 310388286981
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاتحةالعش310389287034

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدامالو310390287085

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةفلوس310391287092

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرهاملعماري310392287157

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخليلزبروك310393287257

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبد الحليمجواد310394287259

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجليلةعتيق310395287272

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمزهت 310396287318

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفدوىالعروس310397287360

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعصامكيالم310398287367

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبد المجيدايت الطالب310399287377

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجبوجمعةالمودن310400287430
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأحمدمالكي310401287511

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالحسانبن زكري310402287657

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجبوبكرالنمرة310403287695

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبد العاليباتا310404287910

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنورةاالبزاز310405287914

ي310406288083 14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسلوىالناج 

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالكريمي310407288127

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحنانبالسيم310408288147

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسعادبوحافة310409288178

14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكمالحربيىلي310410288253

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجماجدةنسيمي310411288312

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفبورحيم310412288483
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوججوادامنوز310413288567

ي310414288572
15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنورالدينالعثمان 

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعادلجمودي310415288614

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءسفيق310416288621

فخرازي310417288831 15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأرسر

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحنانالصابري310418289113

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالبدراويمريم310419289270

15الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعيساوي310420289293

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةلقطيب310421289318

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخالدالفري310422289509

وا310423289530 16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحياةامت  

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكريملبيب310424289540
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاضمةبوركيك310425289564

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوججيهانݣضاض310426289598

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزينبلمزيىلي310427289638

ي310428289646 16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنزهةاعويننر

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجايوببكش310429289832

16الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجابتسامالهيبة310430289973

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخولةقوجاح310431290001

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالحسي  الغالي310432290006

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسعيدوباكي310433290190

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاسماءبنهماشت310434290199

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالبشت هومان310435290247

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمصطف ازباعيم310436290259
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةخويىلي310437290302

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسكينةعكاوي310438290389

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسناءالكحالي310439290516

17الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجليىلبلحاجية310440290658

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأسماءتغزاوي310441290677

ي310442290752 18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبد العالياولعن 

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزكرياءابوالحرمة310443291048

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدحيسون310444291125

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالسعديةطويص310445291133

ي310446291151
18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرضونالعون 

ي310447291267 18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمعادالشعين 

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمحدان310448291320
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةاجريد310449291496

يزي310450291569 18الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدبت  

ةرحمون310451291583 19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكت  

ي310452291664 19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالكامن 

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفحفا310453291903

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجياسي  بهلول310454291950

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيدالرافعي310455292025

ي310456292217
19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالرحان 

ي310457292321
ىدون  19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجبشر

ي310458292385
19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمديوسف 

19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجناديةبلعي  310459292432

310460292435
OUAHDAN

I
AICHA19الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوج
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمليكةزيدان310461292605

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحمانالبوعزيزي310462292647

ف الدينزوين310463292798 20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرسر

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةامهيدرات310464292893

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاحمد ربيعطه310465292971

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجناديةبودزيز310466293064

ي310467293145
20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجايمانهان 

ىالجمعاوي310468293170 20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجبشر

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرشيداجع310469293245

20الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمهروز310470293799

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجامينةالمنصوري310471293805

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسي  اشبون310472293925
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمهروز310473293997

وح310474294268 21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاسماءالمشر

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهندالعيساوي310475294410

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسناءعامر310476294521

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاقبيسة310477294708

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمصطف أشكار310478294732

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوج رشيدكريكر310479294747

21الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالسعديةحدار310480294890

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسهامبنحىلي310481294937

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالمساعف310482294951

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسوميةالمساعف310483295054

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاسماءبلحيلت310484295122
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمالمساعف310485295161

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبد الغفوربروك310486295189

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمليكةالغزال310487295201

ي310488295222 22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزينبحمروج 

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالسميعبوزاد310489295227

22الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزينبالهمومي310490295257

23الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهشامبنسعيد310491295271

23الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسعيدالعزوزي310492295475

ي310493295531 يفةخطان  23الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجرسر

ي310494295573 23الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجراضيةاليمن 

23الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجإبتسامالويري310495295795

ي310496296119 23الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوججوادتت 
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

23الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخدوجأجروض310497296250

ي310498296291 23الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبدالرزاقتران 

23الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءتوفلة310499296358

23الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعزيزةالعكاري310500296387

24الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأمالبومعليف310501296518

24الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالعوام310502296532

24الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيشىالهيادري310503296562

24الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمينةبوغابة310504296667

24الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعزيزالقرع310505296857

24الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعادلالنويكة310506296939

ي310507297073
24الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجابراهيمكلف 

24الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالرباطية310508297103
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

24الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسميةكواش310509297135

24الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأسماءصابر310510297145

25الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنورةكريم310511297353

25الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزهرةبوزيد310512297365

25الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفهدبيد310513297895

25الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاحمدالموحدي310514297944

25الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمالكحيل310515298027

25الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجياسي  ارزيزة310516298049

25الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسناءداودي310517298080

25الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمينةكرومي310518298414

25الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجسكينةازكيدة310519298416

25الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجليىلبلمت 310520298428

Page 689/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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جماعي استدعاء

ي310521298596
26الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجإسماعيلالعمران 

ي310522298966 26الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفادجايج 

ي310523299001
26الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنضالدينالعدنان 

26الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهشامنعوم310524299380

26الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجخديجةالغازي310525299600

ة310526299649 26الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدبوالخض 

26الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأميمةأنفلوس310527299716

26الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريموفضول310528299925

26الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمريمزمزامي310529299961

26الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكوثرالمتحف310530299964

27الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأنسالهواري310531300035

27الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعائشةبوفوس310532300076
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27الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاحمدباكت 310533300119

27الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحسناءلصفر310534300153

27الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجزينببيجوان310535300171

27الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبد االلهسواس310536300401

27الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفتيحةالعلولي310537300450

27الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجحياةأبا الزهراء310538300538

27الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفسعد310539300560

27الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجصالح الدينأخو310540300771

28الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجامالزربوي310541300867

28الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمصطف المفضل310542300879

28الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنسبيةعمري310543300982

28الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجامالالعطاري310544300991
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جماعي استدعاء

28الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمونيةالهروس310545301051

28الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجيوسفحفا310546301139

28الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجلحسناسوس310547301280

28الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمصطف القائد310548301432

28الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالخنساءمثقال310549301537

28الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعبد الحليمالخال310550301566

29الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاسمهانلطيف310551301802

29الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوججمالالوركي310552301865

29الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجايمانلشهب310553302114

29الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالكعوش310554302127

29الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهشامأريري310555302156

ي310556302208 29الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأسماءعقن 
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29الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجثوريةالصويل310557302278

29الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالعماري310558302334

29الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوججميلةتوكوكن310559302387

29الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجفردوسقشاب310560302508

ي310561302613 30الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعائشةالحاج 

30الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجعمربورشوق310562302690

30الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجأبتوررشيد310563302793

30الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجالسعيدانغيمة310564302808

ي310565302877
30الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجهجرالمان 

30الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجضجاألصفر310566302889

30الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجاحمدالزين310567302918

30الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةالعياطي310568303027
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30الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجغزالنبوفوس310569303102

30الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليممزدوجكريمةلعويدي310570303142

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجابراهيماويجي310571303152
1هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعبد الوهابالمتوكل310572303242
1هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعبد الكمالحريب310573303247
1هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمليكةنجيم310574303287
1هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجيونسنارص310575303520
1هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحمزةباركي310576303541
1هللا

ي310577303634 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالشطين 
1هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجسهامكريم310578303816
1هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمنعمبنعيس310579303954
1هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحنانالعشاوي310580304143
1هللا
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التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجغزالنالحيداوي310581304202
2هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجشيماءبوقال310582304288
2هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعبداإللهشمس الدين310583304308
2هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعبد هللاشاهد310584304323
2هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمد امجاض310585304422
2هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوججمالاالشقر310586304577
2هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجرضوانباخ310587304581
2هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحناندهيج310588304863
2هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعائشةفكايري310589305049
2هللا

ي310590305208
التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجخولةالمرون 

2هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجابراهيمزازو310591305249
3هللا

ي310592305441
التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجليىلكوادن 

3هللا
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التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجفاطمةابلقاسم310593305564
3هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجوالقائدعبد هللا310594305805
3هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجخديجةأخياط310595305886
3هللا

ة310596305996 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجأحمدعمت 
3هللا

ي310597306040
التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجدنيادحان 

3هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجبراهيمادير310598306045
3هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمينةبوبكت 310599306090
3هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجنعيمةامهيدر310600306121
3هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجلحسنبمركود310601306139
4هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجهندالعيمش310602306166
4هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحنانالموسنات310603306193
4هللا

ي310604306509
التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجسهامالحمدون 

4هللا
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التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحسنمالك310605306855
4هللا

ي310606306905 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجسكينةالشطن 
4هللا

ي310607306990
التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجالمهديعمران 

4هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحسنبومليك310608307134
4هللا

ري310609307190 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجزكرياءالكت  
4هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوج نزهةاصبان310610307205
4هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعصاماكزاز310611307349
5هللا

ي310612307391
التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمدالحارنر

5هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعبد الواحدالباب310613307439
5هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجزهرةأشكار310614307460
5هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحسناوالحاج310615307498
5هللا

ك310616307515 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجنجاةالت 
5هللا
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ري310617307644 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجسلوىالكت  
5هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجايمانجالل310618307807
5هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمدالشخيمي310619307930
5هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجنورالدينالديب310620308149
5هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجوهبحىلي310621308341
6هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجليىل بالك310622308455
6هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجرشيدازوال310623308514
6هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجنورالدينالگراب310624308515
6هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمدابوابراهيم310625308583
6هللا

ي310626308714 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحسنلعست 
6هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحكيمةبنكرارة310627308888
6هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجزينبغيوث310628308963
6هللا
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجنجاةالعكاري310629309098
6هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجإلياسالكرفطي310630309105
6هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجطارقسفطاج310631309125
7هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجخديجةاشاوي310632309443
7هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعثمانالمرزوكي310633309491
7هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمريمالمستغفر310634309830
7هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحياةلقسوري310635309832
7هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجسهامالحنقور310636309875
7هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجايوبالسائح310637309918
7هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجأمينةبوحنيك310638309921
7هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجنجاةالكندي310639310176
7هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعبدالمولالمداجي310640310225
7هللا
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجسهامبوسدرة310641310309
8هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمدبوتشيش310642310327
8هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجفتيحةازدو310643310721
8هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجهدىازعيطر310644310744
8هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعبد اللطيفالزعام310645310807
8هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجاميمةاشكون310646310841
8هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجرشيدبن الطلبا310647310918
8هللا

ي310648311075 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعبد العاليالسنهاج 
8هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمدالوالي310649311375
8هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجكريمةحدوش310650311394
8هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمدابوتزكات310651311430
9هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجامينةايت خرصة310652311448
9هللا
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجالهامزمهرير310653311541
9هللا

ي310654311555 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجامنةاضمت 
9هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعزيزةابو الخت 310655311569
9هللا

يبلعدال310656311653 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجالعرن 
9هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجخديجة كدميوي310657311687
9هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجشيماءجابري310658311747
9هللا

ي310659311779 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحميدبلمحجون 
9هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجرجاءعويدات310660311886
9هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجاسماءهرواش310661311908
10هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجنعمالكنبوري310662311929
10هللا

ي310663311995
التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجأمالغزالن 

10هللا

ي310664312025 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجيوسفاصمعن 
10هللا
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمريممهيدرة310665312028
10هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجرضواناكيدر310666312053
10هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالمنار310667312182
10هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجابراهيمارعاي310668312230
10هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعمرادبن عمر310669312239
10هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمد جوى310670312289
10هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمداعريب310671312320
11هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجساميةالرغايف310672312334
11هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمريمدرداري310673312468
11هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجادريسالنخىلي310674312512
11هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجلطيفةاخدام310675312729
11هللا

ي310676312863
التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجليىلالزيتون 

11هللا
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجأيوب تري    ح310677312985
11هللا

ي310678312998 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعبد هللااكت 
11هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجفتيحةحسناوي310679313050
11هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمدالعواد310680313063
11هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجنزهةهريمزة310681313239
12هللا

ي310682313266 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجابراهيموالعرن 
12هللا

ي310683313311 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجخدوجبوج 
12هللا

ي310684313359 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجايوبكبت 
12هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجسناءتيست 310685313631
12هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبونارص310686313652
12هللا

ي310687313709 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمالهدن 
12هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمريمادريعة310688313711
12هللا
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجسلممومن310689313727
12هللا

ي310690313737 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجسعيدالبخنر
12هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعزيزعاريف310691313752
13هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجفؤادالفرخشي310692313792
13هللا

ي310693313814
التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجفتيحةغزالن 

13هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجهشاموزاك310694313829
13هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمريمالنارص310695313960
13هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجالمحجوبصديق310696313990
13هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحنانلهاللي310697314009
13هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجرشيدعاشور310698314040
13هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجسليماناألمغاري310699314133
13هللا

ي310700314195 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجنسيمةقض 
13هللا
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يد310701314300 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجسعادبن الت  
14هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحفيظةالشلح310702314555
14هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمرادطواش310703314806
14هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجامي  االزيمي310704314895
14هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمدالزوينية310705314900
14هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجلبن لقريش310706315004
14هللا

ياكفال310707315063 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجالعرن 
14هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلتفوس310708315223
14هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجسلمحبت  310709315273
14هللا

يدات310710315349 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجابراهيملت 
14هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوج  سناءالدودي310711315366
15هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعبدااللهفوزي310712315376
15هللا
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجخولةالگراب310713315405
15هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجخديجةموحسي  310714315515
15هللا

ي310715315520
التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالوزان 

15هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجناديةالعلولي310716315564
15هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحياتوكريم310717315898
15هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجايجةتفراط310718315939
15هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحميدادحمو310719315976
15هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمدأوشن310720315989
15هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجلطيفةرسي310721316133
16هللا

ي310722316152 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجليىلالزين 
16هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجالحوسي  عمراوي310723316183
16هللا

اوي310724316457 ىالحض  التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجبشر
16هللا
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجسميةنفناف310725316475
16هللا

يدات310726316519 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجأحمدلت 
16هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجناديةالسابق310727316628
16هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجفاطمةزكدى310728316629
16هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمصطف سفيان310729316994
16هللا

310730317031
ايت 

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجسفيانالسعيدات
16هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجتوفيقاركيبة310731317034
17هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجكريمةالطوهري310732317150
17هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجشهيدشكرهللا310733317300
17هللا

ي310734317321 ينر التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالكت 
17هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجكريمةاشقر310735317381
17هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعبد الجبارالتباعي310736317391
17هللا
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجنورالدينايت سالم310737317440
17هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلالشاطر310738317445
17هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمن الطاهري310739317462
17هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجشيماءكركور310740317465
17هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمريمبن عطا310741317482
18هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجفوزيةسفطاج310742317550
18هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعالء الديننافع310743317695
18هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمباعمران310744317724
18هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجنورةهادي310745317835
18هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجالحسي  الديز310746317915
18هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحسنعال310747317924
18هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجرهرةأصداو310748318017
18هللا
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجيوسفكزبنو310749318039
18هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجصباحشليح310750318100
18هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمليكةالكالوي310751318174
19هللا

ات هللا310752318659 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجخديجةخت 
19هللا

ك310753318781 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجزينبالت 
19هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجحبيبةالجوهري310754318861
19هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمدابغوغ310755318910
19هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحمانامهلود310756318925
19هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمدبزداك310757318935
19هللا

ة310758318991 التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجأسماءبلغت 
19هللا

التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجمحمد أمي  كويرير310759319118
19هللا

ي310760319200
التأهيلية سيدي محمد بن عبد , الثاالصويرة: إقليممزدوجادريسبركان 

19هللا
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي310761319219
1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحسنالقرسر

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجإلهاماعويفية310762319371

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعصامهجهوج310763319438

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدالعزيزحاتم310764319490

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنجوىعواج310765319514

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرشيدةشفيق310766319523

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحميدبوشكوج310767319536

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدامروي310768319566

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالزهرةبوهوش310769319572

1الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخولةالوشامة310770319655

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابراهيمكبار310771319718

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسلمنعيم310772319723
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي310773319731 2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخالدطواجن 

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمريماخشخوش310774319821

وك310775319835 2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسميةمت 

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجغيثةالنسيك310776319867

ي310777320030 2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدلعرين 

ي310778320102 2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسهامالطالن 

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزينباالنتاكي310779320278

2الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجهاجرتوزان310780320304

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحنانزيتون310781320516

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجتوريةادويرك310782320677

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرشيدةبرهمان310783320734

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجياسي  الباز310784320764
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدالحقبريضة310785320799

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسعادلخض 310786320813

ي310787320867
3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأمالكان 

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنورةبلهرادي310788320933

ي310789320936 3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدهللادراج 

3الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعزالدينبنحديد310790321117

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالحبيبجابر310791321183

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجإيمانبرد310792321184

اعي310793321274 4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالحسي  الشر

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعزيزتازيت310794321405

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدالمنصوري310795321491

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبد الهاديبوصالعي310796321517
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي310797321763 4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعثمانتشنر

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخالدقتقت310798321893

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحسنالحمراوي310799321992

4الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالفنيدي310800322017

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجكريمبوهوش310801322038

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأحمدالخالدي310802322261

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحيمود310803322271

ي310804322312
5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجياسي  فريض 

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبد الكبت الوارمة310805322367

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاتحةممدوجي310806322387

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطنةنعيم310807322456

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالغاليةدناوي310808322492
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجميلودالدحيحة310809322562

5الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجماجدولي  زالغ310810322600

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدالجبارصبار310811322608

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعزيزالجمور310812322791

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخديجةمرجان310813322816

ي310814322924
6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحكيمةالغزوان 

ي310815323027 6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجلبن النعت 

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعائشةغاندي310816323054

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحفيظالساحىلي310817323063

ىمغفور310818323080 6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجبشر

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنجيبامصيهض310819323163

6الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبد االلهبنلمعلم310820323193
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جماعي استدعاء

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيونستتوست310821323224

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمداحميم310822323427

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجكوثرمجاهدي310823323510

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخديجةبلهوس310824323725

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأيوبالفتاح310825323775

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيونسالمنصوري310826323783

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيوسفنطيط310827323859

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجلطيفةالزروالي310828323930

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرشيدالمعلوم310829323939

7الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحنانبجا310830324138

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبد الحقالوراد310831324153

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالمهديالدكت  310832324276
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جماعي استدعاء

ي310833324386
8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسوميةخلف 

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمينةخضت 310834324401

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحكيمةالحكماوي310835324567

ي310836324568
8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسفيانالزيتون 

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجاحمدالبحراوي310837324752

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمةايت عثمان310838324883

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسناءنعيم310839324927

8الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحميداخشخوش310840324960

ة310841325197 9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمريمبوجمت 

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدالواحدبشتاله310842325355

ي310843325391
9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحياةالوعض 

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعائشةافالل310844325413
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوججمالعيش310845325462

ي310846325569
9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيونسشوفر

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدالهاديالعيدون310847325800

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدوامر310848325950

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفتيحةالبياز310849326010

9الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالياسبداوي310850326012

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأناسعمري310851326034

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمينةادوحمو310852326215

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجبوجمعةبوجطاطة310853326226

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأمينةفاضل310854326247

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالحسي  مستفيد310855326330

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزينبمساعيف310856326433
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرشيدندبلح310857326662

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسكينةاسليم310858327038

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسميةمفقود310859327200

10الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطنةحبابة310860327225

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحسنوعزيز310861327240

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدالخابش310862327285

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءارعيدي310863327292

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعادللكزكوز310864327351

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبداالالهاوزكو310865327360

ۃفكري310866327402 11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزهت 

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأسماءكاميط310867327500

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسوميةندير310868327530

Page 718/2083
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيوسفتازيت310869327754

11الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسعيدالحيان310870327822

ىبلحاجة310871327832 12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجبشر

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمةهروض310872327833

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمصطف الطالب310873327843

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأحمدالمسعودي310874327851

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجشيماءمصيد310875328170

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيوسفعجدا310876328190

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمريماصعيدي310877328202

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجامالالكعبور310878328334

ي310879328350
12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجاكرامهرمون 

12الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالركراكيالزيكي310880328360
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعمرازروال310881328367

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجاسماءخليفة310882328534

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالبكدراوي310883328576

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابتسامازبوري310884328667

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعمادالفيطح310885328689

ي310886328773
13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنبيلالتوفيفر

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالهامالضو310887328836

ىالمنصوري310888328847 13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجبورسر

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدالخزان310889329080

13الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسليمانروامزي310890329126

ىبودنان310891329289 14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجبشر

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحنانبنهار310892329346
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجصباحالعزاب310893329696

فالطاهري310894329718 14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجأرسر

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزينببوخالد310895329825

احمد عبد البكري310896329894
14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالجليل

ي310897329938
14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدالشيبان 

ي310898330035 14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحميدالراج 

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجناديةعزوزي310899330053

14الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجابراهيمبوحامد310900330228

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجنبيلجامع310901330364

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجياسمي  أزموك310902330556

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدالحقمسبالي310903330657

قاوي310904330761 15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوججعفرالشر
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجهندكحيل310905330800

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجدنيامجاهد310906330855

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجانوارشاكت 310907330857

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبد العزيزبوالفضيىلي310908330869

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحنانجمهور310909330918

15الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبد المالكادميعي310910330999

ي310911331042
فالمروان  16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجارسر

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبدهللالمغوفل310912331060

وك310913331084 16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسارةبت 

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجصفاءالمنصوري310914331145

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسكينةتيكي310915331155

ي310916331276
16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالمهديالرحمان 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرضوانبوعود310917331416

ي310918331484
16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجبدر الدينالكوران 

16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوججمالامحمدي310919331581

ي310920331631
16الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرجاءمخف 

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدأنجار310921331645

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمريمشكوات310922331685

اوي310923331695 17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخديجةست 

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجالهامدعم310924331744

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجبوشعيبلبيض310925331882

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجكوثربوزرمي  310926331887

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسلوىأزديدي310927331959

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجحنان فتجيالصالجي310928332030
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحسنببلغش310929332233

ي310930332300
17الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجشيماءالكروسر

18الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفتیحةسمت 310931332325

18الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسهامبلعداد310932332360

18الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوج ميلودشكت 310933332539

18الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجيوسفزبت 310934332567

18الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمداإلدريشي310935332604

18الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالسوسي310936332669

18الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمد أمي  قنبوع310937332683

18الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمحمدلخض 310938332784

18الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجخديجةالفقت 310939332913

18الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفتيحةالقصبة310940332950
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

19الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجفتيحةأبوزيد310941333266

19الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجبنقدانالمحفوظ310942333334

19الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزينبلحني  310943333344

19الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمشهريض310944333436

ةجمي310945333595 19الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجزهت 

19الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسوميةايت احمد310946334051

19الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجمباركبونارص310947334111

19الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجرشيدهرومت310948334162

19الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجسارةازوباز310949334166

19الثانوية التأهيلية نورس موكادورالصويرة: إقليممزدوجعبد الحقحسام310950334216

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةمتوكل310951334225

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدبنواعل310952334237
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالسعديةامرير310953334334

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمرادبيوض310954334394

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةابرايم310955334420

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةفدراوي310956334515

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزينبالعوطار310957334533

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةبونارص310958334610

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعيدلبيب310959334666

1الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمداسماري310960334937

ي310961334943
2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهاجرالحاض 

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوج عبد الصمدشكت 310962334964

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهشامالحسينات310963335149

ي310964335719 2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمهدوج 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالزهرةنقري310965335790

ة310966335907 2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسارةبوغت 

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجبوبكراشيفاض310967335993

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوج لجغلحسن310968336066

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدإكرضن310969336111

2الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهجرالحريزي310970336148

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعادبنخىلي310971336391

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجامحمدجليل310972336758

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسميحةالنح310973336993

ي310974337155
3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجإيمانالبهون 

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةالغزالي310975337287

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحسنأزروال310976337379
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعادالدح310977337485

ي310978337544 3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحنانسككين 

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحسناءتوبالي310979337599

3الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاخالصبورسحان310980337638

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنوفلاغران310981337702

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأيوبأباطالب310982337712

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحنانبلمغنية310983338043

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعزیزخلوق310984338048

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالعزيزمزوز310985338091

ي310986338274 4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبد العزيزالكطان 

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمالرماش310987338347

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدالحني  310988338486
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةلشهب310989338549

4الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدبوسكراوي310990338727

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسفيانالمتقون310991338816

ي310992338856
5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفوزيةالطورسر

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسكينةالدويش310993338930

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوج الحسي  الدالش310994339086

ي310995339200
5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنزهةالكدان 

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحمانابوالمحاسي  310996339219

ي310997339266
5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأحمدالحنف 

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالزهرةكروج310998339274

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحسناءاللشيفة310999339300

5الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفريدةلكحيىلي311000339338
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلحسنعتنان311001339434

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحفصةالغالي311002339553

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجليىلالقيبة311003339649

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءادالمشور311004339665

ي311005339688
6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالرزاقهدان 

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدادالمودن311006339753

ي311007339794
ف  6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوججميلةرسر

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفتيحةالزاهري311008339899

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهشاموجد311009340076

6الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجناديةفريمو311010340087

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةغيوت311011340089

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبد اللطيفادبهي311012340651
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجكوثربوزدو311013340793

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبولفعة311014340815

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالطاهركروم311015340940

ي311016340977 7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحمزةالغرن 

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحليمةالفردي311017341069

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحسناشو311018341598

7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعيدإمشض311019341604

ي311020341657
7الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجتوفيقالمليمان 

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءسعدن311021341806

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمصطف امكرود311022341903

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفعنان311023341989

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأسامةكمالو311024341990
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي311025342029 8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالمجيدلكتر

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدادحمو311026342321

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنورةعمران311027342455

ي311028342549 8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخالدالعشن 

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسوميةالمحمودي311029342551

8الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسفيانناصف311030342663

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالريمخ311031342717

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدالهاتف311032342732

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالرزاقبندكوس311033342778

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمن لكرين311034342886

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعيدةالباز311035343207

ة311036343422 9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخالداعمت 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحفيظابن الطالب311037343551

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفرحالصابري311038343623

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجكلثوملعنكوري311039343761

9الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدأبكريم311040343776

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنبيلةبوفتيح311041343810

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزينبزواق311042343853

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمككوس311043343925

ي311044343996
10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفالكتان 

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحليمةهيف311045344150

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمصطف سكرطاح311046344223

ةشهيد311047344225 10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجكبت 

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاحمداباحمو311048344286
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنزهةالقسطالي311049344465

10الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسناءمصلوجي311050344534

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجابراهيمغيوث311051344644

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجياسي  صهيب311052344766

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديحةمحب311053344790

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبد العاليوادوكو311054344905

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبد العزيزازوكاغ311055345007

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيماضمي  311056345447

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالجليلالكوض311057345458

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاأزرا311058345460

ي311059345532 11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسلمكوكن 

11الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجثوريةبيجداع311060345552
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاحساندروي311061345561

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسكينةالنهالي311062345577

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمرابح311063345676

ي311064345711 12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسهامالفايشر

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالهاديعليوي311065345875

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجانتصارالعياطي311066345927

ي311067346143
ىالكاونر 12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجبشر

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاأسندال311068346154

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمينةعطوان311069346487

12الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفتيحةالعرش311070346522

ة311071346592 13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدستر

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالمهديبورزمات311072346603

Page 735/2083
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبد العاليخطاري311073346616

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالمهديلمطحطح311074346823

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعيدالباز311075347202

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلطيفةالعرج311076347471

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمالهرداك311077347628

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعثمانالزروال311078347678

ي311079347681 13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلطيفةالعران 

13الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعيدسهيب311080347707

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةتقندوت311081347720

ان311082347767 14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبد هللارسر

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالواحدشباطي311083347831

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمبراح311084347860
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجطاهرأبوالعالء311085347916

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدالخياطي311086347917

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعزالدينمكاسي311087347965

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجناديةالهرج311088348040

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريةمساعد311089348123

14الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمينةارجدال311090348228

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةالمولوع311091348253

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرضواننصيف311092348282

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدلمقوق311093348358

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسميحةأبوربيعة311094348502

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةمحمو311095348576

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنورالدينأبدار311096348637
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهندرشيدي311097348689

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدبنلمان311098349039

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنورةسويمطو311099349083

15الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجامي  ابوزنديل311100349108

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنورةالعواد311101349179

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنعيمةالعواد311102349180

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجغيثةالخصيمي311103349247

ي311104349529
16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهرةالمزوض 

ي311105349674
16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجإسماعيلالواف 

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمشكري311106349762

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةخرواش311107349965

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدةالهجهوج311108349968
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسناءشكركا311109350038

16الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبداالهاالمغاري311110350060

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيونسالكوش311111350306

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجياسي  اكركاو311112350353

ي311113350401
ةمشفر 17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجكبت 

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحسناءالبصالي311114350552

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسهيلةبن الشايب311115350640

ي311116350660 17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاكرامطبانج 

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسهامالبضي311117351283

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسهامبستول311118351348

17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجناديةشمالي311119351438

ي311120351484
17الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزينبج 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

رمايش311121351646
َ
18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجكوثرأ

فالكرماطي311122351804 18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأرسر

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهندالوالي311123351806

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحمزةالتازي311124351851

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوججوادلعبايل311125351901

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمباركفرحات311126351934

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأملسكواط311127351936

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدهنكة311128352052

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمروانامحيص311129352426

18الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمصطف ازويتي  311130352479

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبد الصادقالعزوزي311131352521

ش311132352890 19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةالطت 
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعواطفازعيطر311133353001

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزكرياءالكورمي311134353551

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنجاةبرادي311135353594

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحسنبوكطي311136353680

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرضوانمزي311137353766

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالكاوي311138353838

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجياسي  بضاك311139353844

19الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمداعطار311140353879

311141353912
أيت سيدي 
20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجابراهيمعبد الواحد

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالسالكة311142353951

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعيدةفروخ311143354080

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعمادكالة311144354234
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي311145354236
20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلمياءالرحان 

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجوداداصالوي311146354281

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدةلشهب311147354306

اوي311148354317 20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالخض 

ي311149354404
ون  20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسهامالخت 

20الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحسي  لشهب311150354487

ي311151354520 21الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحنانالثابنر

ي311152354552
21الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنجاةراض 

21الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالعالياشليح311153354617

311154354618
21الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحسي  بورع 

21الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرضوانكرم311155354766

21الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفشيشة311156354784
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

21الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجموسالشاوي311157354858

21الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءامزيزي311158354891

ي311159354913
21الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنورةالتحايف 

21الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعيدلكحل311160355254

22الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجهشامسالم311161355315

ي311162355443
22الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةدحمون 

ي311163355503
22الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمدالغواسر

22الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبد هللاعزوزي311164355515

22الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجكمالكجديجي311165355617

22الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةبوحسي  311166355760

22الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالسالمةعبسا311167355768

22الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةقزبر311168355977
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

22الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفيصلأسكور311169356106

22الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاحمدالقاسمي311170356172

23الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيوسفاملوك311171356327

23الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسكينةأكزو311172356375

23الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجادريسلكرامشي311173356377

23الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسكينةعلواش311174356467

23الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبد الجليلاالدريشي311175356512

23الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحمداكزمت 311176356571

23الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالعيساوي311177356591

23الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعواطفبنان311178356592

23الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمحسنالخبازي311179356741

23الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنعيمةالرحالي311180356803
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جماعي استدعاء

24الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدااللهالراسا311181356833

24الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرانيةالواجي311182356937

24الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجحنانالشليح311183356976

24الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجغيثةغالب311184357151

ي311185357282 24الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزينبالوزكينر

ي311186357403
24الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسلمروفر

24الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمصطف اوزكر311187357440

24الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيونسشكت 311188357503

24الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأميمةطلحة311189357579

24الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحسي  الكراع311190357584

25الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمباركالنقاش311191357615

25الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجياسي  لمخربش311192357647
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

25الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجنعيمةميسور311193357689

25الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالوهابطلجي311194357716

25الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجياسي  الكلوش311195357779

يك311196358209 25الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلحسننت 

25الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوججميلةالملوسي311197358293

25الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمالحنقور311198358302

25الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجيونسرمضان311199358303

25الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالهامحابىلي311200358446

ي311201358451 26الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسهاممحاج 

26الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجزهرةاكورض311202358465

26الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبلحاجة311203358642

26الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسناءبخان311204358668
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

311205358669
ايت لحسن 

26الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمينةاعدي

26الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجخديجةسابق311206358695

ي311207358938
26الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاسماءمزان 

26الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالكريمدويرك311208359081

26الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحسنابوالحسان311209359129

ي311210359276
26الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجلطيفةسليمان 

ي311211359364
27الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجأميمةالطائف 

ار311212359505 27الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعادلت  

27الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجوليداوتفراط311213359548

ياسينابن زهر االمغاري311214359762
27الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجاكادير

27الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجغزالنالحداوي311215359789

27الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسفيانازويته311216360153
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي311217360252 27الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسلمموين 

27الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجشيماءاشاوي311218360339

ي311219360498
27الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجالحسي  المديون 

27الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمنت البداوي311220360651

28الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجكريمالرعضة311221360904

ي311222360968
28الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجراويةالزيتون 

28الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسارةقائد الراحا311223361088

28الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوج مريمةاصبور311224361305

28الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجسعيدالكومي311225361464

28الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدالمذكوري311226361557

28الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجايوبربيح311227361792

28الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجمريمجرايدي311228361937
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

28الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجرشيدالقاري311229362008

28الثانوية اإلعدادية العبدريالصويرة: إقليممزدوجعبدالهاديفريس311230362089

1الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسهامابو العولة311231362121

1الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسناءحمدان311232362175

1الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفوزيةلهاللي311233362207

1الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحسنكرو311234362223

1الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالسعديةبهال311235362268

ي311236362349 1الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدعوج 

1الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمداشويطر311237362443

1الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمصطف بال311238362461

1الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجهشام بنكايس311239362568

1الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفراحالخوخ311240362576
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبد الحميدايت منصور311241362646

ي311242362669 2الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالصهاج 

2الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوججمالالسعيدي311243362805

2الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاالكارح311244362867

2الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرشيدالكارح311245362868

2الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةبائع اللطن311246363014

2الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالسعيداهضار311247363360

2الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجطارقمراجي311248363407

2الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخالداطبيب311249363426

2الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجثرياعيوش311250363450

3الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدالعبدية311251363498

ي311252363501 3الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسكينةالزكين 
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحسناءانجار311253363893

3الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلالهيل311254363965

3الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةبليليض311255364213

3الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدبيكضاض311256367285

3الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأحمدأحموش311257367705

3الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسوميةالخروبية311258368250

3الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجياسي  جورد311259369104

3الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرض بلمقدم311260369254

ي311261369369
4الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالحسانغوف 

ي311262369526 4الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسفيانالصاحين 

4الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةالكضي311263369752

4الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبد اللطيفبلحفيظ311264369922
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجلبن مروان311265370143

4الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحمانادروش311266370372

4الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنجوىدردور311267372204

4الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحميدطارق311268372244

4الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالمختارأيت خليفة311269372451

4الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبد العاليفالن311270372811

5الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعيدةكن311271372987

5الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدبن كاكا311272373158

5الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجابراهيممرسىلي311273373467

5الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالهامالجدي311274374055

5الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجوصاللمدبيح311275374285

5الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبد العزيزأحناش311276374566
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي311277374610
5الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاالعمران 

5الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحسنفريسن311278374843

5الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوججمالاملوك311279376068

5الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبدرصابر311280377481

6الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمةاجليخ311281377518

6الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجصفيةايت غبا311282377691

6الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدمحسن311283377931

6الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالمهديالكاوط311284378072

ي311285378695
6الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجزينببدع 

6الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسكينةرقام311286379053

6الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدكومي311287379336

ود311288379799 6الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحمزةرسر
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحسنالموخاوي311289380034

ىالكاوي311290380501 6الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبورسر

7الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعيدبوهادي311291381036

7الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحنانقصة311292381058

7الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمريمالنارسر311293381194

7الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجوفاءالعدراري311294381546

7الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنورالدينبوحيا311295381679

7الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعزيزافركا311296381911

7الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالكباجي311297382211

7الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجابتسامبيضان311298382354

7الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمهابسام311299383181

ي311300383446 7الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالحاج 
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةمستحسن311301383499

8الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنوالالعبضالوي311302383821

8الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمهديالعسول311303384023

8الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجغزالنالحور311304384534

8الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسناءشالي311305384738

8الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالحسنالزمزامي311306385020

8الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجوفاءعتيق311307385316

8الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدالسالمأبال311308385922

8الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخلیجةمخلص311309385974

8الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأمينةبرداح311310386051

9الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرقيةالمربوح311311386200

ي311312386608
9الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحجوبةالطيف 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاتحةلعشاري311313386932

9الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحسناءالسميجي311314386936

9الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدالقدوسروان311315386993

9الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدرض 311316387076

9الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبد الكريمايت التلمشي311317387248

9الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالهامبن رزوق311318387310

9الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالحسي  لمهون311319388140

9الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجهندالرشداوي311320388153

10الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنعيمةالدح311321388284

10الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوججامعهويس311322388709

10الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحمزةبوحولي311323388926

10الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجكوثرالحبادي311324389270
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جماعي استدعاء

10الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالحسي  بمركود311325389578

10الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأسماءالقارعي311326389770

10الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعيدةوسكوك311327390072

10الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجكوثربن رزوق311328390087

10الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعائشةاولكبت 311329390178

10الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسهاماجمو311330390240

ي311331390265
11الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأمالأج 

11الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجناديةسعدن311332390562

ي311333390996 11الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعتيقةلخضت 

11الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفتيحةالبارودي311334391084

11الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسميةحاليب311335391705

11الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسوميةلمزيوق311336392224
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جماعي استدعاء

11الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجليىلالربيب311337392448

11الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحكيمةبوزيد311338392939

11الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعيدةلكباب311339393084

11الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجياسمي  اكروم311340393328

12الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجايمانالتميمي311341393569

12الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجكريمةبوعالم311342393800

ىالمغواري311343394188 12الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبشر

12الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجايت سعيداترشيد311344394215

12الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبديعةالمغواري311345394311

يف311346394322 12الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسهامبن الشر

ار311347394378 12الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالحسي  ورسر

ي311348394463
12الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعيدةالزيون 
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدكروم311349394636

12الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمريمالرافعي311350394906

13الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحسناءعطار311351394926

13الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالمعطيبلعيدي311352395087

13الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةمكيكت  311353395294

13الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالحسنكروم311354395454

13الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجايمانالوصال311355395609

13الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمريمشكرة311356395638

13الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرشيدادوسعدن311357396149

13الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمودمسدد311358396324

13الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعيدفضيىلي311359396807

ي311360396876 13الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعواطفموهان 
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جماعي استدعاء

ي311361397252 14الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجلحسناخريشر

14الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحسناءيقضان311362397374

14الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخولةالرويشي311363397471

14الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءملوك311364397763

14الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجلحسنقروش311365398263

14الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدازمراي311366399078

14الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبد اللطيفتزيت311367399694

14الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجهدىبوسكري311368399803

14الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعادلمطعم311369399997

14الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجلحسنبوفركي311370400045

15الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفاطنةراشد311371400108

15الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجيوسفالناير311372400149
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جماعي استدعاء

15الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفيصلاسك311373400195

15الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوج امالاشموشان311374400356

15الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعيدكوساكا311375400736

15الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدايت كرو311376401582

15الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبواليممحمد311377401633

ي311378401828 15الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحفصةالتوفين 

15الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنوالمجوج311379401887

15الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمباركحميدات311380402064

16الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعادلبمسمارن311381402274

16الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجإيمانبيك311382402378

16الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرشيدعيناب311383402485

16الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنوالالغري311384402821

Page 761/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي311385403062
16الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجزينبممون 

16الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجكريمةالجاوي311386403578

16الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأيوبطبوالي311387403693

16الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجميلودةامكرود311388404000

16الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحنانالوردي311389404369

16الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدامهال311390404508

17الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجياسي  عزيزي311391404731

17الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجخديجةبن الطالب311392404858

17الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجايوببزمي311393405028

17الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسكينةبن يامنة311394405827

17الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمد بوالحصائر311395405944

ي311396405962
17الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجلطيفةالحارنر
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جماعي استدعاء

17الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبد الغفوربونيح311397406064

17الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمريمبيكضاض311398406293

17الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالحسي  ايبوعنان311399406366

ي311400406420
17الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالحسي  العرف 

18الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجوفاءنانا311401406866

18الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعائشةلكريمي311402406869

يبينة311403407413 18الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسناءارص 

18الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجيوسفمزدو311404407529

18الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجالمهديالمونشيط311405408000

ي311406408211
18الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمداسكض 

18الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجايوببيكضاض311407408308

18الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجأيمنأياو311408408743
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18الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحمانبوفوس311409409139

18الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعيدالعلمي311410409190

ي311411409392
19الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجزهت الحراف 

19الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنوراالفارسي311412409416

19الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجنورةفجري311413409456

ي311414409584 19الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدادجيج 

19الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرشيدةالمسمن311415409694

ش311416409713 19الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجهجرالحت 

19الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجرشيدافروخ311417409721

19الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعبدهللابلعور311418410422

19الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجبديعةالطاهري311419410892

19الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجوليد القاسح311420411108
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

20الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمحمدبياض311421411190

20الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسهامعلواش311422411232

20الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجمليكةاوموس311423411530

20الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجفرحالمخ311424411548

20الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسارةزونالي311425411725

20الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجسعيدةبوزير311426411880

20الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجيونسفتح311427411978

20الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجعائشةفهالل311428412254

311429412427
20الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحفيظةلمخنتر

20الثانوية اإلعدادية محمد السادسالصويرة: إقليممزدوجحسنمازوز311430412602

1الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحنانورزاز311431412970

1الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرقيةادامسعود311432413340
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

1الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاسماءادغار311433413346

1الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجوئامالشاوي311434413500

1الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحسنغجان311435413666

ي311436413776
1الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجيجيالراض 

1الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسناءمسعودي311437414357

1الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفردوسبوري311438414678

1الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرقيةاهزوم311439414690

1الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجلحسنادجيو311440415023

2الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالنكادي311441415170

2الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجايوببوقدير311442415295

مان311443415689 2الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجأميمةبت 

2الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجيونسالرقيوق311444415759
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجكريمالجريدي311445416195

2الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجايمانمحاطي311446416235

2الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمروانمصفار311447416267

2الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسارةالعونية311448416898

ي311449417414
2الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحميدتوريرنر

2الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوج يوسفزليم311450417869

3الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبدالنارصبنجلول311451417972

3الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالفرو311452418042

3الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنورةاللوي311453418365

3الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسكينةالكزولي311454418608

3الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد الرزاقسحيك311455419292

فالفقت 311456419532 3الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرسر
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجناديةبوسعيد311457420015

311458420157
ايت لحسن 

3الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمداهمو

3الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحسنطامر311459420231

ي311460420317 3الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمباركخرون 

ي311461420340
يالخلف  4الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد النن 

4الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحسناءأمسكي  311462420391

4الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاسماءحجو311463420431

4الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالهامهروز311464420459

4الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسهامختمي311465420468

4الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجليىلحيداد311466420620

311467421076
بن عبد 
4الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاحمدالواحد

4الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنعيمةالفالجي311468421160
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجياسي  الراشدي311469421215

4الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمةبلحو311470421232

5الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسكينةراشيد311471421595

5الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاضمةبنميدي311472421651

5الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد المغيتالغرباوي311473421919

5الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخديجةاللواح311474422410

5الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنجاةبودبوش311475422660

5الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجأمينةالحدادي311476422955

5الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجهدىبنلغويلية311477423060

ي311478423189
5الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجهشامالزيتون 

ي311479423628 5الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنجيمتسغينر

5الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجيوسفالغيشي311480424168
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدالسوسي311481424364

6الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرجاءالجدي311482424822

6الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاميمةمرشد311483425442

6الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخديجةورزي311484425468

6الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجايت سعيدمحمد311485425626

6الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالحسي  احساين311486425664

6الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمراداصبان311487425697

6الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخالدإفقرن311488426253

6الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخالدالزين باري311489426353

6الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحفيظالمنت 311490426385

7الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد الصمدلمغور311491426436

7الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجزينبالبداوي311492426570
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالسعديةالساحىلي311493426833

7الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنزهةبلكركور311494426916

7الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاخوخو311495426949

7الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالسعديةوايشول311496427093

ي311497427181
7الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجهاجرطوسان 

7الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفتيحةبن الشاوي311498427314

ي311499427694 7الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمددواج 

7الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمريمعبد الهادي311500427899

8الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد اللطيفجالل311501427913

8الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخديجةأوسوس311502428081

8الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد العزيزفايز311503428129

8الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجانواربنعلىلي311504428402
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعادلحمادة311505428614

8الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدادا شبان311506428715

8الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجهشامأمعدور311507428737

8الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجأسماءبومبا311508428763

يالطاهري311509428986 8الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبدالناج 

8الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجياسي  المرس311510429104

9الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبائز311511429160

9الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجإيمانبومحار311512429326

9الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجامي  اكدار311513429513

9الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوج أسامةكداري311514430074

9الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجياسي  الشاوي311515430344

9الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجإسماعيلمزوز311516430593

Page 772/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجلحسنامدوز311517431022

9الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسكينةالحافظ311518431100

9الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرض لغريشي311519431167

9الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمباركبوكراد311520431418

اوي311521431712 10الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجابتسامالبشر

10الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجتوفيقكروان311522431731

10الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجهشامقبوري311523431784

10الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجشيماءرابح311524431916

10الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخديجةزمزامي311525432210

10الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعزيزةالشمي  311526432249

10الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمةاوطيب311527432516

10الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد الكريمنيد العرج311528432724
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبدالعزيزرحو311529432728

10الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجذهبيةالطيب311530432981

311531433178AhdiAbdelfattah11الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوج

11الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسهاممسعودي311532433286

ي311533433459
فر 11الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجامالالشر

ي311534433470
11الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجيوسفدربان 

11الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدالحميدي311535433763

ي311536434000 11الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالبوعيشر

11الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد اللطيففرتال311537434097

11الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحمزةمرقب311538434206

ي311539434275 11الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجادريسالحصين 

11الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجلطيفةالكنيمة311540434809
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاحمداومالك311541435063

12الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءشماخ311542435284

12الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحربىليسعاد311543435609

12الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجليىلزواق311544435615

12الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحسنلعكيد311545435637

12الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبدالصمدسعدالدين311546435894

ةاعبيسة311547435934 12الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجزهت 

ي311548436740 12الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاحمددواج 

12الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحسناءالمنسوم311549436833

12الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجشكريكودار311550436914

13الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمهياللي311551437356

13الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوج نجاة بن اركيك311552437499
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدمعاون311553437519

13الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجهاجرسكية311554437630

13الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخديجةفصيح311555437754

13الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسهاماكراب311556437991

ي311557438009
13الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسوكينةالسعدون 

13الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاسماءبروكي311558438060

13الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسعيدأيت روان311559438324

13الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحسناءمصباح311560438435

14الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجزينببال311561438508

14الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجابراهيمكالع311562438545

14الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالدروش311563439036

14الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجيارسسعدالدين311564439297
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جماعي استدعاء

14الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسهامفارس311565439300

14الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحافظبنعمرا311566439797

14الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمامركاض311567439910

14الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلاالبطيطة311568439945

ىفكري311569440793 14الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجبشر

14الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالبهجاوي311570441170

الي311571441329 15الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمريمالت  

15الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمهلوان311572441697

15الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد العاليادبنشي311573441733

15الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالفجاج311574442112

15الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسلمزوهار311575442128

15الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعائشةزيان311576442178
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد النارصالزعيم311577442513

15الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرشيدةبوالل311578442597

15الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجميلودةاسبول311579443045

15الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجالحسي  بوضار311580443476

16الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحميدادجو311581443522

16الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنزهةالحمدي311582443914

16الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسعيدةرحو311583443990

ان311584444114 16الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجطارقصت 

16الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجخالدقدوري311585444165

ي311586444223
16الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمليكةالتجان 

16الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاميمةافضول311587444766

16الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنجيةانوينية311588445085
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمريمالمنتض311589445166

ي311590445306
16الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجام رمانالفرسر

17الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنجوىأعمر311591445319

17الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجغزالنقائم ليىل311592445549

ي311593445853
17الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرباباحرايف 

17الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمةحبوب311594445933

17الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدبيدير311595445946

يدي311596445955 17الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالت 

17الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجاسماءموافق311597446170

ي311598446245
17الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجلبن احرايف 

17الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجامالالرحالي311599446653

17الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجصفاءكسكوس311600446811
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

18الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنوالاعماري311601447339

ي311602447448
18الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمريمالبهون 

18الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجزكرياءالنارصي311603447742

18الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجايوببمالك311604448012

18الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد الهاديابعقيل311605448016

18الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحمانابوالقاسم311606448213

ةبريوي311607448232 18الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجكبت 

ي311608448328
18الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجياسي  الهنتانر

18الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنجيببوبكري311609448689

18الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجعبد الجليلرشيدي311610448902

ي311611449303 19الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمريمالخضت 

19الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجايوبايت سي عىلي311612449325
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

19الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجزينبعنوس311613449362

19الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجهندحمودان311614449440

19الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالقرافىلي311615449463

19الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنبيلشمان311616449534

19الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجرشيدادلمهور311617449792

19الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدكروم311618450018

19الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجفاطمةأحدجام311619450025

19الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجبهيجةالسوقايىلي311620450212

20الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجنزاردبوح311621450429

ي311622450530
20الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجمحمدالصديفر

20الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجهشاملكريويز311623450537

20الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسناءاالزرق311624450749
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي311625450849 20الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجلحسنالكرزان 

20الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحمزةاإلدريشي311626451244

ىصابر311627451509 20الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجبشر

20الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجحليمةالصولي311628451779

20الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجصالح الدينجدي311629451813

20الثانوية اإلعدادية الجديدةالصويرة: إقليممزدوجسناءجويل311630451967

1الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجفوزيةيقضان311631451973

1الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعبدهللابخبيش311632452084

1الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجزكرياءالواضح311633452517

1الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعبد الصمدالربيب311634452549

ي311635453080 1الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجامحمدأيون 

1الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجحساملكرام311636453259
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قاوي311637453309 1الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعاطفالشر

1الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجحليمةلشهب311638453336

1الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجواليدحريري311639453347

1الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوج  محمداخرصوم311640453465

2الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجمحمدبوجدرة311641453571

2الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعبد العاليالونزي311642453589

2الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجحمزةقرباش311643453795

2الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجناديةجردي311644453889

ي311645454230
2الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجوئامزمان 

2الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوج  غفرانبلعسل311646454316

2الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعمراحرور311647454466

ي311648454473 2الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعثمانالرطان 
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جماعي استدعاء

2الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجاسماءايت اسوس311649454483

2الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجأميمةبرة311650454496

3الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجخالدالسعيدي311651454778

3الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجسعديةجردي311652454995

3الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجخديجةبنحشي311653455060

3الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجرضوانالطائع311654455426

3الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجمينةبعال311655455579

3الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجامينةمستعي  311656455614

3الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجزينبالكاسمي311657455783

3الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجمحمداكناو311658456276

3الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجحمزةشفيق311659456394

3الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجنبيلالخزاري311660456612
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي311661456685 4الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجأيوبسطون 

4الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجفاطمةايت الفقت 311662456908

4الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوججمالحنون311663456921

4الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجالحسي  بوهدما311664457123

4الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعبد الصمدالتاج311665457220

4الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعبدالكبت الحيمر311666457263

4الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجخديجةالعجيل311667457342

4الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوج مريمالمنصوري311668457551

4الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجرابحةالغلوات311669457868

4الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجنعيمةإيمان311670457988

5الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجامينةبضاك311671458490

5الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجابتسامالمرزاكي311672458656
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جماعي استدعاء

5الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجرشيدةجلولي311673459069

5الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجيوسفبنيا311674459072

5الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجفاضمةاعقا311675459295

5الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجالمهديرحو311676459421

5الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجهندلزرق311677459583

5الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعبدالهاديمرار311678459928

ي311679460332 5الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن لحسين 

5الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجيوسفدويحش311680460436

6الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجناديةلبني  311681460559

6الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعمرالرامي311682460624

6الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجهدىالوروار311683460693

6الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجمريممسبالي311684460757
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جماعي استدعاء

6الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجايوببوراس311685461293

6الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجالحسي  ادبوهرية311686461705

ي311687461811 6الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجمحمدالذهن 

6الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجالحسي  عباش311688462009

6الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجالزوهرةكحيل311689462373

6الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجخالدصالجي311690462432

7الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجالحسي  أبعقيل311691462494

7الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجليىلابورزاق311692462546

7الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجحميدبابها311693462708

7الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجرضوانلبيض311694462859

7الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجامالالشبيكي311695463338

7الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلالصبان311696463591
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جماعي استدعاء

ةالغرار311697464101 7الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجكت  

7الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجحسناكناض311698464224

7الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجسعيدالزين311699464406

يدي311700464518 7الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعبداالالهالت  

ي311701464970
8الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجوفاءقصطالن 

8الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجسارةالخيارة311702465097

8الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجحميدالنعيم311703465226

8الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجسفيانقائدالرحا311704465374

8الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجأحمدالنسيك311705465542

8الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجمحمدمعشوق311706465572

8الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجفاطمةكومغار311707465612

8الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوججمالهجيلة311708465697
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جماعي استدعاء

8الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجابراهيمبن الشيخ311709465846

8الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجمحسنبشار311710465970

9الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجمحمدالمسعودي311711466024

9الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجزينباالشهب311712466131

ة311713466214 يبنقت  9الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجالعرن 

9الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجسهامطاها311714466572

9الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجنهيلةمشعل311715466808

9الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجامحمدكريكر311716466816

9الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجسناءالعمراوي311717466994

311718467092
9الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعادلالمخنتر

ي311719467123
9الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجنور الدينالسخيف 

9الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجمريمالبدوي311720467278
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جماعي استدعاء

10الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجماجدةبلقائد311721467286

10الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجأيوبالهاروش311722467436

ي311723467439 10الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالناج 

10الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجحسناءالمحسن311724467473

10الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجلطيفةالشيدي311725467690

ي311726467884 10الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعزيزالسنهاج 

ي311727467989 10الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعبد الحني  الدمست 

10الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوججوادلعضيمي311728468816

10الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجشيماءالعلوي311729468840

10الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعائشة   متوكل311730469147

11الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجفتيحةمنفوري311731469381

ي311732469483 11الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجطهالبلغينر
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جماعي استدعاء

11الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجمرادالخولي311733470282

11الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعبد الفتاحالسعيدي311734470453

11الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجالمصطف حراث311735470511

11الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجمريمشناق311736470559

11الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجخالدفتاح311737470609

11الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجتوفيقلحلو311738470951

11الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعبدهللابن المودن311739471442

11الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجمصطف اسندال311740471556

12الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجهجرالبضي311741471924

12الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاقرضيد311742472324

12الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجوفاءواش311743472350

12الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجصباححركوزي311744472357
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جماعي استدعاء

12الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجصالح الدينشخمان311745472634

12الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجغزالنالقنوري311746472638

12الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجعمردودو311747472970

12الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجياسي  لطفة311748473410

12الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجالمهديالبوعزيزي311749473529

12الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجسكينةماد311750473665

13الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجتوريةلعظم311751474005

13الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجمصطف ايت عزوز311752474220

13الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجايوببعيىلي311753474345

13الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجفتيحةالكاللي311754474499

13الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجيوسفلمغاري311755474538

13الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجهشامانفلوس311756474690
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جماعي استدعاء

13الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجلحسنككوس311757474918

13الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجخديجةالكورمي311758474948

ي311759475153 13الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجابتسامالهداج 

13الثانوية اإلعدادية وادي الذهبالصويرة: إقليممزدوجفاطمةايت عىلي ابلة311760475348

1الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفاعطارن311761475449

1الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجهشامالقلوش311762475628

1الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفاوبلقاس311763475757

1الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجأحمدبيضوضان311764475789

1الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجعبد هللاوشن311765475927

1الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجكلتومالممناوي311766476253

1الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفبن جاعة311767476616

1الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجبوسفوبراهيم311768476687
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جماعي استدعاء

1الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجرشيدةالنمط311769476792

1الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجلطيفةالمسناوي311770476922

2الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجيوسفلكريمي311771477135

2الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجحسناءكراك311772477209

2الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجعبد البارياكدرو311773477304

يفةزکراجي311774477310 2الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجرسر

2الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجزينببنهيمة311775477600

2الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجسعادلطرش311776477937

2الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجالحسنأكناو311777478004

2الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجحسنبنكت 311778478115

2الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجعبد هللاامجي311779478187

2الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجسكينةالباز311780478241
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ي311781478486
3الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجخديجةمرض 

3الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجسعيدإندجارن311782478489

ي311783478587
3الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجمحمدالخراسر

يالصغت 311784478628
3الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجالعياسر

3الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجالحسي  كمال311785478632

3الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجفاطمةلمسكم311786478638

3الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجوفاءكمال311787478889

3الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجالحسي  لعروب311788479284

3الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجنهيلةيكي  311789479400

3الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجعبد المالكالفائز311790479656

4الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجالبشت ايت افقت 311791479715

4الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجحمزةحني  311792479959
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4الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجسهيلةالتابت311793480275

4الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجرشيدالناجح311794480888

4الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجرشيدجامع311795480949

4الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجعائشةشحيب311796481119

4الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجعبد السالمنارص311797481261

4الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجهجربنبية311798481325

4الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجدونيااجغيدر311799481345

4الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجسعيدةباحسي  311800481371

ي311801481557 5الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجوفاءشبان 

ي311802481568 5الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجلطيفةن 

ي311803481731
5الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجمصطف العمران 

5الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجخليلعطيا311804482269
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5الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجحنانالحيان311805482455

بادو311806482471 5الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجحسنرسر

5الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجمريمبوالة311807482530

5الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجمحندأبدار311808482834

5الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجمريمالشوي    خ311809482900

5الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجسكينةاللويزي311810483283

6الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجالحسنأهروان311811483422

6الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجمحمداسك311812483527

ي311813483596 6الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجحياتالمحجون 

6الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجمريمالعالي311814483649

6الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجابتسامالحريف311815483902

6الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجإيمانمفتاح311816483945
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ي311817483981
6الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجربيعةالكالن 

6الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجكلثومالمهراس311818484178

6الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجسعيدسكو311819484200

6الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجمريمند ابراهيم311820484221

7الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجدنياالحداد311821484629

7الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجشيماءالعرش311822484669

ي311823485279 7الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجالحسي  هت 

7الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجياسي  سلوان311824485295

ي311825485336 7الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجمحمدلخضت 

ىالبلدي311826485589 7الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجبشر

7الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجسعيدايت احمد311827485880

7الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجاسماعيللقجوت311828486038
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7الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجلحسنايت محند311829486090

7الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجمحمدحورة311830486317

8الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجحمزةحكاد311831486581

8الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجرقيةأمليل311832486879

8الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجسناءاجطيت311833486935

8الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجمحمدبوتكلة311834487239

8الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجرشيدةالمؤدن311835487847

8الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجعبدالعالياكريش311836487874

8الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجخديجةبلعسل311837488022

8الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجالياسالفالجي311838488676

8الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجعىليالبضاوي311839489063

8الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجعادلقلقازي311840489065
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9الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجلطيفةأمزيل311841489086

ةبوهدو311842489345 9الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجخت 

9الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجنورةقهوي311843489824

9الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجمحمدالشامي311844489921

9الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجعزدينبنشيخ311845489993

9الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجنوهيلةبن اغزالة311846490058

9الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجاميمةبنلغويلية311847490119

9الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجخديجةدردر311848490685

9الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجخالدالبوعزيزي311849490757

9الثانوية التأهيلية الفتحالصويرة: إقليممزدوجالحسي  هربوز311850490764

ي311851490894
1الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجلبن القشاسر

1الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجبدركمال311852490904
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ي311853490930
1الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجحسنالهان 

1الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجسوميةسلوان311854490970

1الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوج احمدايت حمزة311855491252

ي311856491349 1الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجصالح الدينلخضت 

1الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجالمهديمهيدرات311857491365

1الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعبد اللطيفالعيساوي311858491632

1الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجسفيانمستعد311859491823

1الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجأمالالسقىلي311860491920

2الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجحسناءالكمري311861492400

2الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعبدالكريماتريعي311862492626

2الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجحسونالكبوس311863492865

2الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعبد الحافيظالكتاف311864492977
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2الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعصامالقصت 311865493009

ي311866493021
2الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجلحسنالسليمان 

2الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجايوبالزرايدي311867493105

2الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجامينةالصادق311868493408

2الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجكوثرحايف311869493410

2الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعبدالحكيملمسيح311870493702

3الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجصفاءتغات311871493753

3الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعبد الكريمالزهراوي311872494143

3الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجخالدالصبار311873494270

3الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجمحمدالمرب  ح311874494611

3الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجأمالأتنان311875495006

3الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعائشةادعيش311876495265
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ةوديع311877496247 3الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجسمت 

3الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوججميلةلسان الدين311878496567

3الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجحسنيةالكمري311879496638

ي311880497042
3الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجايوبج 

4الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجخالدمرابط311881497277

يف311882497574 4الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجحنانرسر

4الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجالمهديلخديري311883497663

4الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجحياةالبدوي311884497674

4الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجمحمدلعشي311885497808

4الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجخديجةالعورف311886498067

4الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعبد االلهلباركي311887498629

4الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجزكرياءشقت 311888499205
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4الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجالمهديبندويش311889499249

وك311890499413 4الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجالحسي  مت 

5الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجأسامةفرحان311891499448

5الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجهشامالحداد311892499678

5الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجمحمدمازوز311893499755

5الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجانسفؤاد311894500019

5الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجفاطمةكريم311895500345

5الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعزالديناألشكر311896500407

ة311897500905 5الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجشامةبنت  

ي311898501021
5الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجإبتسامالحمدون 

5الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجانوارمرشيد311899501141

5الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجسميةكويس311900501425
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جماعي استدعاء

6الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجسعادابورزاق311901501437

ي311902501455 6الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجمحمداشنين 

6الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجحسنالغزالي311903501508

6الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجنسيبةالشليح311904502101

6الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوج إسماعيلالهجبت 311905502363

6الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجحياةالعشي311906502607

6الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعبد الهاديالحدادي311907502615

6الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوج عبدالعاليحسون311908502618

6الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعبد الصمدالمنتصيب311909502655

6الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجاكرامبلعت 311910502872

7الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجمحمدمهمري311911502936

7الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجاحمدابال311912502939
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7الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجايوبالحتحوت311913503026

7الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعبدالهاديحسون311914503358

7الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجفاضلعطارد311915503459

7الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجسعيدةالضاوي311916503718

7الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجالحيانامينة311917504095

ي311918504633
7الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجحنانالهان 

ي311919504883
7الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجزينبصف 

7الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجحياةلوليدة311920505057

ي311921505379
8الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجالهامالشيبان 

ي311922505424 8الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجشيماءالمعت  

8الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجسناءاسبتو311923506070

8الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجاحمدالهزدور311924506167
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8الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعبد اللطيفثالث311925506302

8الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجايمانجدال311926506690

8الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجخديجةادميليج311927507008

8الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجخديجةروسي311928507268

8الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجسعاداخريبش311929507546

8الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجمحمدباعدي311930507549

ان311931507631 9الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجمريمجت 

9الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجرجاءبنطويل311932508022

9الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجرشيدبكار311933508255

9الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجنعيمةهال311934508510

9الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجالسعديةالغديدي311935508721

9الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجمحمدالعرج311936509075
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9الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجحمزةبوسنينة311937509425

9الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعادلبورزمات311938509492

ي311939509526
9الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعزيزةحمدوسر

9الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجسعيدتندي311940509558

10الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجنزهةمحبوب311941509594

10الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجيوسفطلحة311942509616

10الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجسهاماجعاجع311943509686

10الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعبدالرزاقحدو311944509695

ودي311945509879 10الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجمريمالت 

10الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمالشويف311946509919

311947510759
المستعي   

10الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجحنانباهلل

311948511231
المستعي   

10الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجثرياباهلل
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ي311949511264
10الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجحفيظةالفاروفر

10الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجأيوبطاليدي311950511340

11الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمالمنصوري311951511373

11الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجمليكةبردوا311952511491

11الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجسعديةبها311953511563

ي311954511645
11الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجسناءصونر

ي311955512040 11الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجأسماءالزاهت 

11الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجنورالدينالناجح311956512239

11الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعمربوغرارة311957512577

11الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجمريممساعف311958512776

11الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجعبد الجليلكرام311959512811

11الثانوية اإلعدادية موالي عبد هللاالصويرة: إقليممزدوجالهامالشوي    خ311960512821
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1مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةاسكنيض311961512856

1مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبد العزيزالكريم311962512959

1مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجكريمخشان311963513025

1مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجامالمخلوف311964513038

ي311965513318 1مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجخولةأيت فراج 

1مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجرقيةناموس311966513637

1مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجهشامالجحراج311967513669

1مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمصطف ايت بن همو311968514017

1مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجحسناءالعنكري311969514031

1مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعتيقةالريوسي311970514185

فت311971514486 2مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجحسنتت  

ي311972514791
2مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجرضوانالميمون 
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2مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجالهاممساعيف311973514846

2مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمحمدلوزي311974515383

ي311975515477
2مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجنارص الدينالعونان 

2مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجفتيحةبناوي311976515483

ي311977515848 2مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسكينةالقرطون 

2مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجناديةسهيىلي311978515992

2مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوججيهاناألنطاكي311979516164

2مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجلطيفةأقضاض311980516670

3مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجابراهيمالغالي311981517074

3مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجرشيدالكعام311982517083

3مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمليكةالمنصوري311983517245

ي311984517313
ةسج  3مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسمت 
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3مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجايوببرضول311985517552

3مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجنعيمةلعنكوري311986517600

3مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعزيزالتوريري311987517604

3مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجحفيظاكيدر311988517652

3مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبد الحقحف311989517792

3مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجحسناءاكرض311990517794

ي الدين311991517804
4مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجحمزةتافر

4مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجليىللحمي  311992517811

4مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجاسماءبومنجل311993517934

4مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوججميلةالهوس311994518023

و311995518094 4مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسكينةامت  

ي311996518096
4مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجيوسفالبيض 
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4مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجلطيفةبنكريكش311997518301

4مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمصطف بن احميدان311998518355

4مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوججوادمزال311999518810

4مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجأنسإدار312000519193

5مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسفيانالمودن312001519320

ي312002519471
5مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلاللطيف 

5مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمحمدمساعد312003519587

5مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجزكرياإتسوكا312004519641

5مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجأمينةكريتان312005519833

5مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبد الجليلهاشمي312006519931

5مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمحمدالوزالي312007520249

5مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجخديجةكروار312008520300
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ةلبيض312009520909 5مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجكبت 

5مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبد الحق مرابط312010521381

ي312011521761
6مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمحمدصديفر

6مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجنورالدينزروق312012522297

اغ312013522501 6مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجبهيجةرسر

ي312014522850 6مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسهامحجون 

فحاجيب312015523166 6مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجأرسر

6مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوج هاجرباهرة312016523241

6مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجإسماعيلبن داحو312017523341

6مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجابتساماهريمش312018523460

ين312019523491 6مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمصطف بيفت  

6مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءشطي312020523563
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ي312021523638
7مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعدنانالغرف 

7مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسهامهافون312022524335

ةاجروض312023524494 7مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسمت 

7مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسعدالتابع312024524509

7مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجامينةالمغيميمي312025524851

7مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةأزغور312026524916

ي312027525089
7مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجياسي  بوخربان 

7مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبد الجبارالرامي312028525297

7مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبد المجيدالواح312029525315

ي312030526143
7مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسلمفرحان 

8مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجصالحبوكيو312031526323

8مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجنجمةخباض312032526857
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8مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبد الكريمالزعيمي312033526913

8مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلبنعدي312034527212

8مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجحسناءالقصبة312035527361

8مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجفوزيةالهواري312036527475

ىالمليجي312037527550 8مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجبشر

8مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمينةالقاسمي312038527552

8مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمحمدبنهبو312039528024

8مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجغزالنكمال312040528079

9مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجيونسالفاضىلي312041528314

ان312042528437 9مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجاميمةجت 

9مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمحمد انسالماكري312043528465

9مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمحمدتران312044528804
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9مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجإيمانالكاس312045528813

9مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجنسيمةخولفة312046528856

9مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجرجاءفرحات312047529082

ي312048529090
9مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجيوسفالمازون 

ة312049529332 ىبوجمت  9مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجبشر

9مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسعيدأيت عدي312050529471

10مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجحسنأزغور312051529897

10مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجالحبيبالهزام312052529952

10مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجحليمةبنعمر312053530058

ي312054530101 10مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجرانيةلمتابنر

ي312055530931 10مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجحوريةالراج 

10مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوج إلهامنفيس312056531023
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امطي312057531059 10مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجهشامارسر

10مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجنشينواعتو312058531306

10مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجصفاءشهم312059531345

10مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجنعيمةالحيان312060531776

ي312061531990 11مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجالمهديالعمت 

11مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبد العاليبوزرازي312062532041

11مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمحمداوجبارى312063533160

ي312064533755
11مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجايوبجعوان 

11مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةمكروب312065533838

11مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمخروبة312066534272

11مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجكريمةحموش312067534529

11مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجلبن بيكضاض312068534725
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ي312069535996 11مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجبوشعيبالناج 

11مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعادلالفقت 312070536124

12مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسكينةلوصيىلي312071536494

12مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجحياةالطوهري312072537342

12مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجفتيحةبن بختة312073537769

12مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجأحمدجارة312074537963

12مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجهدىبنشهيد312075539008

12مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمريمكنوك312076539638

12مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجنورةاعضيم312077539768

12مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجالمهديترواوي312078540420

12مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمريمفنکرير312079540422

12مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةكادي312080540431
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13مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمماسالطاهري312081540863

13مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعمراعراب312082541040

13مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجكوثرالكنيمة312083541119

13مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجالغاليةبن لمهض 312084541183

13مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمصطف بيكروان312085541357

13مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجوفاءاخويدر312086541442

13مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجآسيةالكربة312087542313

13مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجدنياحمدون312088542360

13مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجخليلناصح312089542403

ي312090542442 13مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجوفاءالناج 

14مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجالركراكيالزروال312091542706

14مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسكينةغالمي312092543102
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14مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجإسماعيلريحان312093543265

ي312094543493 14مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبدالعاليحبين 

14مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجكمالداليد312095543572

ةافلوس312096543714 14مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسمت 

14مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجاكراماعبيدة312097543838

312098543968
14مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجالمتوكلالمصطف 

14مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجهشامالبورفعي312099544131

ي312100544757 14مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبد هللاكبت 

15مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجياسي  لمدزيز312101544987

15مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجلطيفةاتنان312102545027

15مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعيدةمربوجي312103545211

15مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعمرايت واحمان312104545284
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15مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجلحسنإداوحمو312105545439

15مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسكينةبن ديدي312106545597

15مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجإبراهيمأبيضار312107545759

15مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجنعيمة البيض312108546312

15مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالهاللي312109546539

15مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالخدير312110546638

16مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجايماندراق312111546771

16مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجكلثومالغالي312112546980

ي312113547197
16مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجنجاةالمون 

16مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجياسي  هاللي312114547381

16مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجكلثومبعال312115547539

16مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمابن الهاشم312116547554
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16مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوج  لمياءاعبادة312117547980

16مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجالحسي  أزاض312118548531

16مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجحافظاكسوم312119548719

16مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجأيوبالماكري312120548976

17مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءلفليفلة312121549629

17مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجالهاشميكساب312122549684

17مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجربيعرض 312123550076

17مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبد الحكيمزكرياء312124550631

17مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجأيوبتشيش312125550781

17مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمحمدجاير312126550999

17مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجالمهدياالنصاري312127551470

17مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجأحمدابن البيضاء312128551851
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17مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمحمدسفت 312129552200

17مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجميلودةالخضار312130553098

18مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمحمدأميدة312131553171

ي312132553222 18مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجشيماءطالن 

18مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعثمانعاكيد312133553458

18مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجسلوىشاكر312134553697

ي312135553954 18مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمصطف هرومنر

18مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجحنانأيتعيش312136554053

18مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجزكرياءالعامري312137554157

18مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجالسعديةباسم312138554390

18مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجنورةلخض 312139554746

ي312140555657
18مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبد الحفيظشوفر
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

فيرع312141555808 19مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجأرسر

19مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجناديةالزكموض312142555851

19مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجحليمةحباش312143556638

19مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمصطف الكرش312144557027

19مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمحمدارشيش312145557125

19مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجاناسترساوي312146557155

19مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجفاطمةالخرطة312147557675

19مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعزيزالكرطي312148558295

19مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعثمانالرقيبة312149559224

19مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبد هللاارديس312150559760

ي312151559903
20مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجابتهالخوف 

20مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجنهيلةوكلو312152560133
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جماعي استدعاء

ي312153560466
20مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمحمدلطف 

ي312154560670
20مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجفراحالزرقطون 

20مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبدهللااداومناي312155560938

20مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبورسحان312156561259

20مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجعبدالصمدأكنيك312157561657

20مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجامالبنتفور312158561904

20مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجطارقأزيكي312159562216

20مدرسة أبي ذر الغفاريالصويرة: إقليممزدوجمحمدكريم312160562514

1مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمحمدالمورد312161562617

1مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجفاطمةطاوس312162562732

1مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجالحسنحماط312163562986

1مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجخديجةبندريوش312164563221
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جماعي استدعاء

1مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجنبيلأكركي312165563660

1مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجيوسفانميل312166563740

1مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجودادمحفوظ312167563801

1مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمحمدبيد312168563962

1مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبد اللطيفاولعواد312169565100

1مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجغزالنالمثال312170565832

2مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمريمالبكراوي312171565910

جان312172566222 2مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمصطف الشر

ي312173566292 2مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحفصةخرتينر

2مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجاللتهماشبار312174566823

2مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحسناءحلوان312175566975

2مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمحمداوتانوت312176566981
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جماعي استدعاء

ي312177567068
2مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعدنانلمدوان 

ي312178567237 مت   2مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجوفاءالقت 

2مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبدالحقأكرايد312179567273

2مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبدهللابوزدو312180567384

3مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسناءالبهلولي312181567554

3مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجهدىزروال312182567774

3مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجالمهديبرصل312183567845

ود312184568194 3مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجالسعديةكشر

3مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجيوسفودي312185568728

ي312186568973
3مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجلبن شوفر

3مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجالحسي  فرم312187569062

3مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجلحسنبولمحيا312188569550
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجالحسنبنعىلي312189569759

3مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءأوملوك312190569842

4مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجثوريةغندي312191569870

4مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجناديةالغوري312192570223

4مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسعادلمزورص 312193570254

ي312194570469 4مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجأمالالحسين 

4مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجلحسنالعشي312195570493

4مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجلبن بوزية312196570567

4مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجزهرةابو نارص312197570988

4مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجلطيفةالحمداوي312198571420

4مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجخديجةالسماللي312199571572

يلعميم312200571687
4مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجام هان 
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجنجوىالنفزاوي312201572223

5مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجلحسنبوجاكور312202573413

5مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجهجرجبور312203573473

5مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمحمدفاتح312204573572

5مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجنبيلةحميد312205574035

5مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعمراحساين312206574387

5مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحسنفضالدي312207574545

5مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبد الواحدنارص312208574641

5مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسناءلعزيزي312209575265

ي312210575589
ىرساج  5مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجبشر

6مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسعيدايكيدر312211576072

6مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجخديجةبن الشدى312212576837
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جماعي استدعاء

6مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجالحسي  أكناض312213577051

6مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجنورةلمغور312214577187

6مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجايمانبودويل312215577262

6مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجالسالكةركراكي312216577493

6مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجيوسفالدودي312217577801

6مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمحمدبنطور312218578046

6مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسميةعاطف312219578108

6مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجرشيدحورة312220578164

7مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبدالرزاقأوبتا312221578273

7مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسهامتباري312222579055

7مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسناءمستوري312223579238

7مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحسناءبلقائد312224579449
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7مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحليمةمنصور312225579632

7مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجأحمد ياسي  الرويكة312226580021

7مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبدالعاليالصديق312227580313

7مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجالحسانأزنكض312228580352

7مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجامالالدرقاوي312229580972

ي312230581175
7مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحمزةالويدان 

ي312231581384 8مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجزهت الكاين 

8مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجخديجةالزيدي312232581512

8مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجنورالدينلمكيكز312233581559

8مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعمربنطور312234581961

8مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجفتيحةالهماز312235583044

8مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجالحسي  إحلمي312236583056
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جماعي استدعاء

8مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجيونسمودن312237583237

8مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجزهت اسكيف312238583411

8مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبوزيات312239583485

8مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسوميةجهاد312240583759

الي312241583836 9مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجوفاءالت  

ي312242584066
9مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحنانالصديفر

9مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجالهامبراد312243584130

9مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوججوادحصبة312244584398

9مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحليمةالحميدي312245584918

طة312246585180 9مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبد الصمدطت 

9مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجأميمةخربوش312247585332

9مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعمرايت المؤذن312248585481
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جماعي استدعاء

ي312249586245
9مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجأحمدالسليمان 

9مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبدالسالمطاهر312250586977

10مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمحمدأجبىلي312251587302

10مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجربابمداق312252587760

10مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبلةاشنيتفة312253588282

وك312254589130 10مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجفاطمةمت 

10مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجرشيدالكروج312255589689

10مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجتوريةبوسفيان312256590835

10مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبدالكريمشنتاف312257590844

10مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجنعيمةبلحيط312258591202

10مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبدهللابوعىلي312259591564

10مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمحمداصبور312260592149
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ي312261592295
11مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبدهللاحان 

11مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحسناءايت عثمان312262593458

ي312263594064
11مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسعيدالحراسر

11مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجلبن شياع312264594239

11مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعمرايت عالل312265594331

11مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجهشامعقال312266594830

11مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجربيعةكرينات312267595442

11مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمينةبياض312268596523

11مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجاسامةبنانيا312269596859

11مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجامينةزوك312270596939

وقكرما312271597276 12مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجرسر

ي312272597534
12مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجاميمةصدفر
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جماعي استدعاء

ي312273598933
12مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجايوبالهمان 

12مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجأمي  ويطاري312274598968

12مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجفتيحةأبوتاجة312275598970

12مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحسنبوزمان312276598982

ي312277599663
12مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجوفاءالمخف 

ي312278600218
12مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجفتيحةالسادن 

12مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحكيمةالبالوي312279601353

12مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبدالمنعمالنحاس312280601698

13مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجفيصلطيفور312281601825

13مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحسنالسوسي312282602410

13مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجرحالحمان312283602816

13مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحناننوزري312284602989
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جماعي استدعاء

ي312285603290
يالسليمان 

13مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجلطف 

ي312286603572
13مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحنانالعثمان 

13مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمينةزكت 312287603906

13مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسعيدأولباز312288603947

13مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسميةفياللي312289604000

ي312290604049
13مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفالغزوان 

312291604526LAMGHARIHanane14مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوج

ةازدي312292604552 14مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجكت  

14مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجفاتحةاسعاد312293604875

ي312294604894
14مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجنورةلمسوفر

ي312295605222
14مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجاسماعيلالبوف 

ي312296605361
14مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجهشام العدنان 
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجأيوبالموالجي312297605489

ي312298605690
14مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمحمدسكون 

14مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمحسنملوان312299605902

ي312300606319 14مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجياسمي  ريكن 

15مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجأسامةاخريبش312301606531

15مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجرشيدبن قوس312302608109

15مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجأسماءالمنصوري312303608505

15مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجنوالالرقبة312304608734

15مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجرشيدالكبش312305609006

15مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجوصالحني  312306609124

15مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجرشيدةاحسينة312307610081

15مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحسن الكاوي312308610099
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

15مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجرجاء طراوي312309610238

15مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجالحسنمروان312310610797

ي312311610903
16مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجهشامالعزون 

16مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمحالت312312610956

16مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعصامبركات312313611204

ي312314611434 16مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجرشيدالزين 

ي312315611811 ةشعن  16مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسمت 

16مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمحمدسكومي312316612073

16مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجنهيلةحدو وعىلي312317612754

ي312318612880 16مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسمت حبين 

16مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوج أيوب الغزاوي312319614250

16مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسعادالرامي312320614311
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

17مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمحسنالفحيىلي312321614582

17مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمهروز312322614669

17مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجابراهيمبن قدار312323614904

17مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبدهللامكرم312324615326

17مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجشيماءكسكوس312325615645

17مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسكينةلغماري312326615976

ي312327616678 17مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبد الوهابالراج 

17مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعمرالسعيف312328617270

17مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجاسماءمومن312329617325

17مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجصوفيةأخرضيض312330617931

ي312331618496 18مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجابراهيماوحنين 

18مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجالزوهرةتوماري312332618530
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جماعي استدعاء

18مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعىليبنعزوز312333618769

ة312334619305 18مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجناديةالنعت 

ىبنبوهالي312335619754 18مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجبشر

18مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسكينةتزارت312336619802

18مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجنعيمةالسعدي312337620263

18مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجناديةبنعزوز312338620673

18مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبزاز312339620701

18مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبدالرزاقلحمر312340620915

19مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعواطفكسكوس312341621019

19مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجسكينةبوعياد312342621333

19مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجلمياءلميلج312343621595

19مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجزكرياءالبضاوي312344622927
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19مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعبد الكريمالفخار312345624152

ي312346625040 19مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجيحن الشعاين 

19مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجاحمدالديب312347625302

19مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوج أمالبورحيل312348625749

19مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجلطيفةابويه312349626048

19مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمريمشاجع312350626152

20مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجفوزيةغناج312351626269

20مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجحسنايت واحمان312352626530

20مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجزكرياءالنسم312353627844

20مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجشيماءبن هلوك312354629953

20مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجلطيفةبوكرين312355630175

20مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجالمهديغراف312356630556
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جماعي استدعاء

20مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجإكرامالهسكوري312357630939

20مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجمصطف الجيدي312358632593

20مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعصاماولهري312359632893

20مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجأمالجواد312360633531

20مدرسة البحيرةالصويرة: إقليممزدوجعىليالوليدي312361634924

ى490001328238 يفت   1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماألمازيغيةالعرن 

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماألمازيغيةمريمبوغروض490002333232

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماألمازيغيةعبد الرحيمأباعىلي490003411972

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماألمازيغيةعبدالرحمانباروش490004421050

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفمصدق410001240672

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنجاةالصحراوي410002241328

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسامةاسعدي410003242168
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جماعي استدعاء

ي410004242578
2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحفصةجرمون 

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةموجود410005243367

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجطارقالعجيمي410006244151

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاكرامابوطالب410007244235

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمنت جالل410008244536

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهندمصباح410009244912

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجشيماءبوخال410010245344

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد الرزاقمرباح410011245862

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدالشانع410012248112

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعدالزعيم410013248387

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجياسي  المصلوجي410014248463

ي410015248729 3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالكبت الشغين 
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جماعي استدعاء

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاحمدالحطاب410016248823

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبكاش410017248842

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسماحالمنداوي410018249559

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد الواحدالبوزيدي410019249597

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرشيدةايت واغرضة410020250440

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءحسني  410021250703

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايوبلغريد410022251004

ي410023253475 4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبهيجةصت 

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزيزةالعسىلي410024253729

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفهداجردون410025254560

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسلوىالقدوري410026254619

410027254812
ي 

العثمان 
4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمهدياالدريشي
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ي410028255097
4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةالياقونر

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيشىبوسالمي410029255333

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكوثرعكاري410030255480

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسوكينةجودار410031255865

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفدوىأوجاع410032255921

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجادهيبةالعاللي410033256145

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخولةغاندي410034256744

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعثمانحيكور410035257211

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوج سهامرض 410036257478

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعمادشهيد410037257574

ي410038258119
5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمهان 

5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلطيفةفيدة410039261608
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ي410040261964 5الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجصباحالتعالن 

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةمقبول410041262097

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمنابل410042262916

ي410043263127
6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاحمدايت العون 

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيونسالشاعج410044263343

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأمي  بوردود410045263557

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحنانبونفور410046264158

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةالزنايدي410047264933

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفمروان410048265408

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنهيلةالريتول410049266844

6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةالعالوي410050267087

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلحسندرقاوي410051267895
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7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد الحميدالغنجاوي410052269545

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفبلماجي410053269645

410054269765
ايت احمد 

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحمداسعيد

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسفيانالغنجاوي410055269768

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلبن فتوح410056270264

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبديعةعلوان410057270586

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرضوانمحراش410058271201

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجإيمانشانا410059272102

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءالخالدي410060272676

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاحمدالدوائري410061272816

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيشىشانا410062272832

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكلتومحمريطي410063272912
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8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوج فاطمة الزهراءبن الديوس410064274803

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجوفاءأبو الصت 410065274814

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءخوجة410066275087

ي410067275303 8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجليىلالكرفينر

ي410068276468
8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسليممدن 

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنزهةالعزوزي410069276615

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمصطف واصف410070277627

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالمجيدبن علو410071277628

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمنيةمقداد410072278023

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحجيبةخالف410073278619

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمليكةالعزاب410074278935

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءايت شعيب410075279681
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9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةمستاج410076279811

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحمد نعيم410077280016

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجطارقإلحاح410078280454

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايمانطبوالي410079281218

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسنمعارف410080281523

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسناءدومار410081281954

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزينةكموس410082282135

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزينبازطاطي410083282291

ةالموتشو410084282558 10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسمت 

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةالخولطي410085283080

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحنانالدباغ410086283095

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحليمةجليل410087284234
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10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءسيدي خوى410088285338

ي410089285381 10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحفيظةلعمت 

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحنانالعصامي410090286375

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنوالمسكي  410091287641

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالرزاقعلوش410092287965

ي410093288354
11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحناناليوسف 

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمغفران410094288536

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجناديةالسهولي410095288576

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججوادرصدي410096289803

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبداللطيفأمان410097291227

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمصطف بولعيد410098291449

ي410099291983 11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءهون 
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11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكوثرقيبال410100291999

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسنزعيم410101292297

ي410102292421
12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنفيسةالطرافر

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالحكيمجواد410103293474

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنبيلةمشناعي410104294193

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسوكينةمشناعي410105294388

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعباب410106294509

ي410107294548 12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةالحاج 

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد اللطيفلكوادمي410108294682

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلمياءقزمان410109294706

12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسناءالعشي410110294762

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجليىللغريب410111294893
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13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكريمةبن زهت 410112295172

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجصوفياالعوكي410113295483

ي410114295955 13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدن 

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدالمنهي410115296192

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجغزالنقاسيمي410116296433

ي410117296803
13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسماءالعون 

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجناديةسميح410118296824

13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحمدالعشي410119297163

ةالمجدولي410120297359 13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسمت 

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنعيمةقاديري410121297401

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجإحسانالسياري410122297448

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءرياض410123297692
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ةالسباعي410124297832 14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكت  

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسوميةلمجغجغ410125297840

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايمانالمغت 410126298387

ي410127298695
ىالشمشاج  14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبشر

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعمرزغلون410128299148

حم410129299461 14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكوثرمستر

14الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجصالح الدينحيبة410130299968

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد الغفورميطو410131300464

ي410132300690 15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحياةفض 

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامالعماري410133300949

410134301567
15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججليلةبحيتر

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالسعديةلمريسىلي410135302494
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15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالصمدالزروالي410136302540

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةمنكوشة410137303015

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسناءالركيب410138303265

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلطيفةبن زويتة410139303401

15الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججميلةالوداد410140303947

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدااللهمحفوظ410141304340

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأنسالصابة410142304367

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعادلبوصابر410143304386

ي410144304395 16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجماويةبوج 

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجابتسامالضاوي410145305037

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةلحلو410146305965

ىبوحسي  410147306281 16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبشر
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ي410148307071
16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججمالالحلوفر

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالزاكي410149307228

16الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعماداثبينة410150307809

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحليمةلزعر410151308057

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسناءالفائز410152308696

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجياسي  الفخار410153311027

ي410154311040 17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمرساج 

ي410155311746
17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءالبستان 

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأمالالحراب410156311849

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفتيحةلحمادي410157312171

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجوجدانمرزاق410158312533

17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجياسي  سعودي410159313455
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ي410160313705
17الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجياسي  اليونان 

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجوفاءالعماري410161314044

ة410162315250 18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالمالكايت بن خت 

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجطارقبن ادريس410163315785

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنورالدينكاهي  410164316640

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالغفورموبريك410165317114

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالحقمرباح410166317304

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجتوفيقاوهالل410167317603

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجماريةمسافيع410168317832

ي410169317950
18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلبن الفاروفر

18الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزيزةالدرقاوي410170318860

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحارثمحفوظ410171318990
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19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد الحقعرفة410172320094

ي410173320213
19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزينبالدحمان 

ي410174320456 19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجابراهيمالركن 

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنزهةالنهت 410175322100

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكوثرالحصباوي410176322438

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجشيماءفالح410177322451

ي410178323961
19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةرافر

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهشاممحفوظ410179324288

19الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنبيلالقدار410180324346

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدالقدار410181324446

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججوادمعموري410182324679

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنعيمةواوي410183324785
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20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوج صالح الدينالقهوي410184327266

410185327630
20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحسنالقان 

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفوزيةسعاف410186327678

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنزهةبنعال410187327798

20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيونسبوفوس410188327820

ي410189329689
20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهدىالخوج 

ي410190330006
20الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسنيةالعمران 

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأسماءالحصباوي410191330066

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاميمةالعقىلي410192330189

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجإيمانلحمادي410193330230

يالقاري410194330347 21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالعرن 

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحياةلمدن410195330476
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21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالهاماالدريشي410196330919

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجط   اموج   واد410197330973

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمهديبوكرين410198331186

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحياةمعناوي410199331720

21الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةتولدي410200332561

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزهرةتولدي410201332722

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهندالنوري410202333819

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلطيفةالكريمي410203334221

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسارةالنحيىلي410204334259

ي410205335348
22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجوفاءعبدالبافر

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنعيمةقايدي410206335569

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسماءاجني  410207335864
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22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد الغفورالعروسي410208336450

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرقيةالحبادى410209336660

22الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةطوسي410210337460

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسناءالحمام410211337553

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمنالالراوي410212337884

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمبارك سكان410213337931

ي410214338037
ف  23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمصطف الشر

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسماءبومجالب410215338125

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجراضيةلحني  410216338607

ي410217338698
اف  23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسلمالشر

23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامبن داوود410218339139

ي410219339755
23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسلمالزيوان 
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ة410220339849 23الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامبوطت 

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسميةالنبيه410221339862

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخولة الطليعة410222340157

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعادلاعبيد410223340652

يف410224340677 24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهندالض 

ي410225340824
24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفتيحةسلوان 

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالحسي  اديان410226340927

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد الكبت مفسيح410227341114

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجامي  عبدالجواد410228341175

24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجناديةالفقت 410229341773

ي410230342313 24الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعمرموفنر

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأسماءالمعموري410231342437
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25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيونسبوركعة410232342773

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالعزيزالقايدي410233344336

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجليىللزهاري410234344621

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزالدينتوكيل410235345038

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهندجراف410236345209

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنجوىمونابيه410237345283

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجإسالمبهم410238345555

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكريمةفتيح410239345779

25الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةشيوب410240346057

ي410241346278 ةلبويشر 26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسمت 

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججميلةفنان410242346706

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمصطف حيان410243347164
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26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالعزيزاناتوف410244347426

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزينبالفاضيل410245347448

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرضاأودادا410246347833

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسارةبلفورة410247348136

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجصباحرفيع410248348165

ي410249348171 26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمحبين 

26الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمرادايت المدس410250348458

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسالم شيماءخشيب410251348701

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاميمةالعناب410252349057

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكوثرمفتاح410253349511

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمحيفا410254350471

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريماحميمصة410255350577
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27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلميةالفاضيل410256350633

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكوثرمريبع410257351249

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجليىلحرمي410258352767

27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزهت الخياط410259352967

ي410260353500 27الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةبوج 

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجبهيةباهري410261353930

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجليىلعرباوي410262354399

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحنانلحلو410263354553

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجإيمانابن المقدم410264354557

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد هللا الهاللي410265354916

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرجاءبوسبابة410266355074

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجابتسامربيعي410267355123
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28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمينةمصلوح410268355339

ي الدين410269355657
28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاكرامتافر

28الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالحيمر410270355973

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد الجليلالعديىلي410271356027

ات410272356147 29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمرادخت 

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاحمدالنخالي410273357394

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجامينةلزعر410274358298

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحليمةطفاي410275358852

ي410276359309
29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكوثرالخنوف 

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجصباحميض410277360461

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلحسنبن الباغاء410278360521

29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسهامكتان410279360664
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29الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد العزيزبية410280361121

ي410281361151
30الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجتوفيقرمان 

30الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنورةالحصباوي410282361767

30الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايمانلبديعي410283361970

30الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججميلةكصار410284362585

30الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجناديةالتومي410285362731

ي410286363202 30الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحنانالدبان 

ي410287363627 30الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأسماءقصن 

30الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجياسي  هالل410288363807

30الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةتوفيق هللا410289364304

30الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأيوبشمري410290364925

31الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبرجة410291369284
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31الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدبلدي410292370013

31الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفتيحةالخلفاوي410293379044

ي410294381083
31الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزينبالصيف 

31الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةالرمىلي410295382497

31الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنزهةياغوت410296383035

ي410297383054
ةالسفيان  31الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسمت 

31الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءسهان410298383962

31الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحسنتوفيق هللا410299385686

31الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحمدبوزار410300387478

32الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسنالغزوي410301388219

ي410302389118
32الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسماءالبوعنان 

32الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءبوزيد410303393068
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32الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجصباحمسعودي410304393246

32الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهجرالجردي410305393731

32الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمروانكاري410306393878

32الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةالمطاعي410307395305

ي410308396004 32الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجابتسامالفقت 

32الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهشامالفالجي410309396509

ي410310398370 32الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجناديةالمسكين 

33الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأميمةفخري410311399592

33الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمصطف القزضار410312401983

ي410313404019
33الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعىليبوعنان 

33الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجايمانالمجدي410314404941

ي410315405572
33الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجأمينةالناض 
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جماعي استدعاء

يسناء410316406937
33الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالغو نر

33الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفوزيةاكريم410317407136

ي410318407943
33الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسماءالوزان 

33الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحسناءلعريش410319408562

33الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمرادالسائح410320410826

34الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمحمدعماري410321412348

34الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزيزةستور410322412994

34الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعائشةبالحوزي410323414483

34الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالهامالعسال410324415232

ي410325416534 34الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاسماعيلالمن 

34الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالحسنيةلفرم410326418943

34الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهشامالشالغمي410327418970
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34الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءلشهب410328419104

34الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالصمدالفريطيس410329419534

34الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمايت بحدو410330419849

35الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزنوبةعمور410331420484

35الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسلوىمومو410332420824

35الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوج حليمةمنكاد410333421310

35الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةالنائر410334422129

35الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفدوىبوملوح410335422805

35الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةبلوك410336426698

35الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسكينةاالمامي410337427531

ي410338428171 35الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحليمةالكطن 

35الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجشيماءسيدامي410339429097
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ي410340429606 35الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمهديالصخت 

36الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد الوهابعاشيق410341429696

36الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهدىقيبال410342430767

36الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرضوانالتومي410343430974

36الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفؤادالعيدي410344431212

36الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرشيدعباد410345433339

36الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد الكريممصاك410346433744

36الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرشيدوامو410347435024

36الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالهاديالعلولي410348437227

36الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرشيدزغلون410349438290

36الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعائشةبلبيض410350438900

37الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمةالخوات410351438995

Page 872/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يمريم410352439461 37الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمفنر

37الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد االالهايت الحاج410353440935

37الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعاداألشهب410354441364

37الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنور الديناد الحاج410355441540

37الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاماللصديق410356441760

37الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوج ليىلانفيشي410357442523

37الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءابوزيد410358443797

37الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججميلةبوسالم410359444919

37الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمهديبن الضو410360445402

38الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزينبالفاضل410361446473

38الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفالخالدي410362447353

38الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد هللابلقاس410363447583
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38الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدةشهالوي410364448131

ي410365449359 38الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدالحض 

ي410366450086
38الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنوفللطف 

38الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفتيحةامهيمر410367451163

38الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوججميلةالحادك410368451415

38الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنزهةالعروي410369451426

38الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعائشةالشطاينة410370452605

39الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةستور410371452946

39الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجامينةبن الشانع410372454044

39الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجليىلشليخة410373454423

39الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجشيماءالخضار410374455036

ي410375458005
39الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن الحناف 
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39الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجليىلالجبار410376458102

39الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالمصطف الكدادي410377458204

39الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبدالحقالنارصي410378458735

39الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجيوسفالغندور410379460347

39الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسلوىاالسعد410380460734

40الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةالشاطر410381461754

40الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجوفاءابجياج410382462895

40الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهشامالمنوزي410383464051

40الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجخديجةدردر410384464589

فالزميتة410385464653 40الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجرسر

40الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزينبارصيدي410386464964

40الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعمربلفقيه410387465022
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40الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنورةخالد410388467158

ة410389467193 40الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجلبن بنمت 

40الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجإكرامالمربوح410390468610

41الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزيزةالحجاري410391469025

41الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجحمزةالبيهشي410392469300

41الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكمالابتوتة410393469697

41الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالحسنيةبن زويتة410394470592

ي410395470932 41الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجادريسالغبيشر

41الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنورالدينزيان410396471613

41الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد الحكيمالبوعزاوي410397471728

41الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجناديةجواد410398472902

يبحيح410399473361
41الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد الواف 
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جماعي استدعاء

ي410400473574
41الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمريمالدغموسر

ي410401474046
يف  42الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنورالدينالشر

42الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجاميمةالجيار410402475236

42الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجهدىبوكرن410403475393

42الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالحسي  ادعىلي410404476278

42الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجنزهةمحان410405476548

42الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالقلدا410406477477

42الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد الكبت حدوي410407477646

42الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجابتسامحرمي410408477815

42الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءمجي410409479179

42الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجالحسنبلفقيه410410481459

43الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعبد الرحمانباصيط410411482029
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جماعي استدعاء

43الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسناءبنكرارة410412482347

43الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجزينببنداو410413482886

43الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجشامةباعدي410414482948

43الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجمرادمفتاح410415483059

43الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجإيماننغراوي410416483788

43الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجسعيدالطيب410417484737

43الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجتوفيقالزعراوي410418485892

43الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجكريمةالمطاعي410419486618

ي410420487610
43الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليممزدوجعزيزةالسلوان 

1الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسلمالزوانة410421488446

1الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسناءعنور410422489911

1الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحفيظةالبوعزاوي410423489955
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1الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمحمدبامهاود410424490932

1الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجإلهامالمالكي410425491303

1الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجزكيةبنطاهر410426491516

1الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجصوفيةواحمان410427491948

1الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمريمالبوعزيزي410428493084

ي410429493388
1الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسلمالتجان 

1الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجأمينةادهن410430495566

2الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجاحمدبنعمار410431497255

2الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسكينةالمعزوزي410432497731

2الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجخديجةالمرابط410433498376

2الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجكريمةالنافعي410434499107

ي410435499309 2الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحفيظةالمجدون 
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2الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبداللطيفالرافيق410436500209

ي410437500669
2الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجوليدالعون 

2الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبداللطيفايت سمرت410438500743

2الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجفاطمةالمرابط410439500755

2الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبد الوهابالزواوي410440501161

ش410441501618 3الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجنعيمةالحت 

ي410442501708
3الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعيشالمرض 

3الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجفتيحةجنوب410443501985

3الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسلميبنكنون410444502451

ي410445503342
3الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجرجاءتجان 

ي410446504258
3الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمرادالكمون 

3الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبد الصمداجمايل410447505342
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3الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجخديجةالعاصمي410448505975

3الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجخديجةعمروش410449506044

ىصغت 410450506320 3الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجبشر

4الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجرضاحلمي410451506509

ي410452509882
4الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجايمانعبدالبافر

4الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبد اإللهالصالح410453511316

4الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوج خديجةمرادي410454511371

4الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجغزالنالحبيب410455511412

4الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسكينةالحاج اخليفة410456511736

4الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسناءلباط410457513856

فاوي410458514153 4الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجخديجةرسر

4الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجضجثمار410459514213
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4الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجفؤادالداودي410460514941

5الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجأمالنواس410461515174

5الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجفاطمةالفارسي410462516406

5الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسعيدةالنواوي410463516563

5الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجالهاماحاد410464517173

ي410465517177
5الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسعادحمون 

5الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوج نعيمةبودراع410466517424

5الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجاشعيبيةهالل410467517454

5الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعائشةاشنيخ410468517797

5الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجليىلالناوي410469519645

5الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجايوبأعالو410470519932

ي410471521989
6الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمحمدالزيدان 
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إسماعيلعبد هللا410472522159 6الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجٌ 

6الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحمزةالراجي410473522968

ي410474523223
6الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسهامالريجان 

6الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجخديجةعابر السبيل410475524074

6الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحياةالصالجي410476524292

6الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمريمعصودي410477526179

ي410478526506
6الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمريمخلف 

6الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعادلبلكراب410479526946

6الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبدالرزاقالزواوي410480527802

7الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجيوسفزعري410481529701

7الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمحمدالواثق410482530155

7الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمحمدزين الدين410483532346
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7الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجزينبابوالفضيل410484533815

ي410485535175 7الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحنانلمدين 

7الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجزينببوهالل410486537148

ي410487537268
7الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجإلهامالبوعنان 

7الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجزايدعدو410488538092

ي410489539804
7الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجرجاءحمدوسر

ي410490543086
7الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمونيةالحرف 

8الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسهامالقايدي410491543844

8الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسعادالغوطي410492544304

8الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجصفاءبن الضو410493544364

8الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبدالعاليمزي410494545124

8الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجهاجرشكورة410495545869
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8الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحسناءالعيدي410496547600

8الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعزيزةلباط410497550130

8الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجامالبلعسلة410498551601

8الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوج صالحالرفيق410499551914

8الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسعيدةبجعنيض410500553340

ي410501554677
9الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجأميمةعتفر

9الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجفدوىشكت 410502557400

9الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجليلةالواضيح410503559154

ي410504559355
9الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجأحمدالوصيف 

9الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجشيماءالهواري410505559521

9الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجنجمةالسالمي410506562165

9الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوججوريةالغنجاوي410507569432
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9الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسكينةالضاوي410508571193

9الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجزهراءالحرش410509574806

9الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجنورةالحمار410510575783

10الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجفوزيةاشتنة410511576845

10الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمليكةالخربة410512578559

ي410513579609
10الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمريمالسلمان 

10الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعفافالعسالي410514580305

ي410515580324 10الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجمصطف بسكنر

10الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبدالباسطلعبيضىلي410516580566

10الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسكينةالقلقولي410517581065

10الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجالحسي  فاهيمي410518581493

10الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحياةأقادوس410519581894
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي410520583765
10الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجلطيفةالبوعنان 

ي410521583903
11الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجرضاالزهوان 

11الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحنانالكورض410522588356

11الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبد الرحمانشفيق410523589480

11الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسناءعاشق410524592313

11الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجوفاءفروس410525592423

11الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجأناسطاها410526592653

ي410527592694
11الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجهندالحمدان 

11الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحسناءشكت 410528596867

11الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجنورةروشدي410529597790

ي410530598273
11الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبد اإللهالصدفر

12الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجرجاءأمي  410531600478
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جماعي استدعاء

12الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوججواداسبولي410532601455

ي410533601652 12الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجأمي  الجعت 

12الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسكينةحاجا410534602866

ي410535605874
12الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجلحسنبلقاض 

12الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجزكرياءالموضفر410536607282

12الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجصالحالفهمي410537607349

ي410538608275
12الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحسناءالزنانر

ىالموساوي410539608938 12الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجبشر

ي410540610488
12الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبدالواحدالكتان 

13الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجحمزةحيدا410541614650

13الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجسلمزقال410542616532

13الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجالمهديعابدين410543616535
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجفيصلقروال410544618889

13الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجيوسفبنعوباد410545619331

13الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجاسمهانالمشكور410546631030

ش410547631111 13الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجرشيدالحت 

13الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجعبدالرحيمالرماجي410548631900

13الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجربيعةساهل410549632653

13الثانوية التأهيلية جابر بن حياناليوسفية: إقليممزدوجوفاءامي  410550489909

قلعة  : إقليماألمازيغيةجامعانكمار690001240558
1ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليماألمازيغيةابراهيماد الديبون690002384688
1ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججمالالمالكي610001240743
2ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأنسزهدي610002242029
2ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأميمةالزوين610003242462
2ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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اإلبتدائي التعليم سلك
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جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجحسامالزيات610004243200
2ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجابتسامبخثة610005243838
2ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدبنالطاهر610006244637
2ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمد رض  القرافىلي610007244914
2ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

افالهاشمي610008245650 قلعة  : إقليممزدوجرسر
2ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجيونسبويديا610009246270
2ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجياسي  الكرطي610010247198
2ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجاسماعيلعفيف610011248288
3ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610012248338
ةالرزيفر قلعة  : إقليممزدوجالكبت 

3ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبدالرزاقضعيف610013248702
3ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610014249085
قلعة  : إقليممزدوجوليدالسلبمان 

3ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبدالرحيماللويزي610015249917
3ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجأحمدهنان610016250002
3ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجياسي  العود610017250054
3ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوج زكرياءالقالعي610018250164
3ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعصامالخولي610019250382
3ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجداودالعبيدي610020250500
3ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610021250637 قلعة  : إقليممزدوجحسناءالشطين 
4ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصارابياض610022250835
4ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحسناءمصدق610023250840
4ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنورةالنطاكي610024250864
4ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنهيلةلمنور610025251297
4ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجغزالنالعلوي زكي610026252099
4ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأحمدعظامي610027252181
4ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

Page 891/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجابتسامازريب610028252204
4ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610029252442 قلعة  : إقليممزدوجاسيةصت 
4ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءبوجعادة610030253607
4ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجغيثةالدليمي610031253738
5ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610032253867
قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءرضوان 

5ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرجاءاخويرات610033253874
5ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610034254036 قلعة  : إقليممزدوجالمهديالرقين 
5ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610035254426
قلعة  : إقليممزدوجأسماءج 

5ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالحوش610036254524
5ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفتيحةايزيىلي610037254867
5ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

610038254969
 أيت بو 
قلعة  : إقليممزدوجنعيمةحديدي

5ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610039254998 قلعة  : إقليممزدوجأسماء بنحنين 
5ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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جماعي استدعاء

ي610040255234
قلعة  : إقليممزدوجلطيفةالعاطف 

5ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ةلكحيىلي610041255281 قلعة  : إقليممزدوجزهت 
6ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةصبور610042255618
6ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأسامةطوسي610043255919
6ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخالدالجبيىلي610044256832
6ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنورالدينماجد610045257099
6ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسارةفوزي610046257133
6ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجلبن شكري610047257512
6ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفيصلادراعو610048257569
6ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الرحيمايت لعيساوي610049257668
6ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجناديةتوفيق610050258215
6ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةارضيضات610051258694
7ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجمريمفرحان610052259112
7ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قاوي610053259225 قلعة  : إقليممزدوجعبد اللطيفالشر
7ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفائزةزهرور610054259815
7ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسليمةضعيف610055260032
7ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجناديةالطاهري610056260037
7ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأمي  الشيهب610057262397
7ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخولةبنلعبيدية610058262416
7ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدبوشمعة610059262797
7ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قاوي610060262983 قلعة  : إقليممزدوجايوبالشر
7ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنهيلةبناحمان610061263063
8ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنعيمةالعلمي610062263149
8ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610063263214
قلعة  : إقليممزدوجمحمدمحفوض 

8ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجنجاةبوالشيب610064263481
8ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجلبن العسولي610065263507
8ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610066263726 قلعة  : إقليممزدوجخاليداعمت 
8ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأسامةغافري610067265004
8ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجوفاءسعد610068265112
8ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ىالصغت 610069265199 قلعة  : إقليممزدوجبورسر
8ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخولةالطاهري610070265334
8ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخولةسحمود610071265487
9ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

610072265704EL ALOUIقلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراء
9ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدنطامو610073266079
9ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبدالرزاقاالبيض610074266261
9ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدأمزي610075266867
9ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوججوادلخويرات610076266983
9ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججمالالكرومي610077267062
9ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجابتسامالسالمي610078267829
9ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

يفةبعنان610079268533 قلعة  : إقليممزدوجرسر
9ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنهيلةاسميمة610080268639
9ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصالح الدينلكراري610081269004
10ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجاحمادمخلص610082269094
10ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610083269465 قلعة  : إقليممزدوجطارقخن 
10ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصالح الدينأبوعىلي610084269551
10ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجزكرياءعكراش610085269587
10ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجزهوةالحو610086269667
10ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610087269776
قلعة  : إقليممزدوجرض لصبهان 

10ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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610088270002IKHMIRAICHAقلعة  : إقليممزدوج
10ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسكينةمعموري610089270797
10ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610090271103 قلعة  : إقليممزدوجحنانالصاحن 
10ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجامي  الرحالي610091271323
11ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610092271577
قلعة  : إقليممزدوجمحمدالزيتون 

11ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجيوسفبودالعة610093271814
11ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610094272067 قلعة  : إقليممزدوجاحمدلعمت 
11ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصباحرشيق610095272162
11ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد العزيزالرشداوي610096272327
11ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610097272657
قلعة  : إقليممزدوجخديجةالحوض 

11ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجلبن المعطاوي610098272890
11ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

وزساليم610099272983 قلعة  : إقليممزدوجفت 
11ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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ي610100273590 قلعة  : إقليممزدوجالضاويةالحجاج 
11ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحمزةجالي610101273660
12ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسيف الدينعدنان610102274284
12ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الواحدالهوالي610103274463
12ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسلماشليح610104274971
12ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحليمةالعباسي610105275234
12ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجزهت الهاللي610106275805
12ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالصالجي610107275872
12ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمشعوب610108276250
12ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسهاملكركبة610109276471
12ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمالرشداوي610110276561
12ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأمينةالسويبة610111276643
13ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجالشيماءبقال610112276680
13ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءنشيط610113276851
13ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجساميبنصغت 610114276889
13ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ات610115277150 قلعة  : إقليممزدوجمينةاحبت 
13ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعادلالباهي610116277157
13ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610117277710 قلعة  : إقليممزدوجربيعةالشون 
13ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةبوحافة610118278087
13ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالعالميابو الفتح610119278302
13ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجلماميشيماء610120278356
13ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610121278398 قلعة  : إقليممزدوجكمالالعت  
14ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنهادالرايدي610122278661
14ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجهندالدهيمي610123278846
14ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجسمت الزاهر610124279040
14ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجابتسامبن اعراب610125279115
14ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

610126279394
ابن ادريس 

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعلمي
14ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصالحلعالم610127279437
14ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدعظامي610128279783
14ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسارةالكروم610129279971
14ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعثمانالبوعزاوي610130279992
14ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجيشىالشفناج610131280322
15ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدالموالت610132280730
15ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدزهت 610133280837
15ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الهادياكربيب610134280928
15ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجزينبلقصت 610135280955
15ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجحسنعتاب610136281035
15ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجايمانالهردة610137281161
15ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججماللفنش610138282200
15ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرشيدلفحل610139282281
15ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعثمانشكري610140282410
15ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدالهيدان610141282782
16ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجليلةمساوي610142282835
16ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610143282913
قلعة  : إقليممزدوجصالح الدينالمنون 

16ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالشليح610144283882
16ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصفاءبنحجيلة610145283911
16ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610146284182
قلعة  : إقليممزدوجمريمالعاطف 

16ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحنانشاطة610147284196
16ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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ي610148284462
قلعة  : إقليممزدوجسليمةايت القاض 

16ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610149284860 قلعة  : إقليممزدوجايمانالنارص 
16ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610150284973 قلعة  : إقليممزدوجلوبنةالذهن 
16ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجيونسمباريك610151285002
17ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسكينةادراعوا610152285126
17ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرشيدةادراعوا610153285332
17ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءدراع610154285471
17ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالمختاربلعيد610155285654
17ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججواداصميمط610156285664
17ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحسنالمنيار610157285904
17ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالهامعادل610158285968
17ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةالرابجي610159286026
17ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجسفيانااطويل610160286114
17ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610161286156
قلعة  : إقليممزدوجغزالناج 

18ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالخويمة610162286355
18ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءغليمة610163286770
18ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعزيزةالعداو610164286871
18ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610165286956 قلعة  : إقليممزدوجهيشامحبين 
18ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمجابري610166287244
18ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجكمالفرتوت610167287298
18ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610168287398
قلعة  : إقليممزدوجهاجرالمحفوط 

18ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنجوىفراجي610169287536
18ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجغزالنشاطة610170287757
18ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

يد610171287796 ةلت  قلعة  : إقليممزدوجزهت 
19ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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ي610172288037
قلعة  : إقليممزدوجفاطمةلصبهان 

19ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنجاةالعابدي610173288759
19ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610174288790 قلعة  : إقليممزدوجالهامالحض 
19ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجابراهيماارافعي610175288833
19ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسكينةبوي610176288919
19ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبدالمولزائرة610177288926
19ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ةلشقر610178289159 قلعة  : إقليممزدوجزهت 
19ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمبوعافية610179289176
19ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالهامالشاعر610180289203
19ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجكوثرشهاب610181289332
20ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610182289494
قلعة  : إقليممزدوجحسنالزيتون 

20ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءحمو610183289547
20ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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يغزالن610184289734 قلعة  : إقليممزدوجطالن 
20ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفؤادبغدادي610185289824
20ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجهنيةالسالمي610186290189
20ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججمالالفيجل610187290423
20ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحنانالعبدالوي610188290762
20ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرقيةزرود610189291143
20ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنجيةلعروسي610190291325
20ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرجاءقرفالي610191291524
21ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصالح الدينالبغدادي610192291765
21ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمالفصال610193291858
21ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةالفاتجي610194291917
21ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالمصطف المجاري610195291959
21ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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ي610196292096
قلعة  : إقليممزدوجزينبالحكوسر

21ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةبن سيسان610197292146
21ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنهيلةحدوش610198292210
21ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610199292251
قلعة  : إقليممزدوجسفيانيوسف 

21ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحياةفرحات610200292691
21ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرجاءالورزازي610201292704
22ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610202292832 قلعة  : إقليممزدوجعبدالعاطياغن 
22ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610203292968
قلعة  : إقليممزدوجرحاللصبهان 

22ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجابتسامفنازي610204293520
22ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرفيقةعزوزي610205293778
22ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

يدي610206294110 قلعة  : إقليممزدوجحنانالت  
22ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحفصةعصبان610207294483
22ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجعبد الرزاقالمختاري610208294577
22ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخالدصابر610209294626
22ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءلحمامة610210294877
22ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجدنياالعشي610211294993
23ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجهشاملحمامة610212295111
23ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمباركةبوقراب610213295331
23ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرشيدالعشي610214295382
23ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجيوسفسفيان610215295741
23ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعزيزةلهمام610216295892
23ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610217296013
قلعة  : إقليممزدوجنوالالسافر

23ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعايشةابا حميد610218296107
23ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610219296125 قلعة  : إقليممزدوجهندصت 
23ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجحسناءالعنكود610220296231
23ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصفيةتامر610221296417
24ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610222297251
قلعة  : إقليممزدوجحياةالواف 

24ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءبوشتاوي610223297286
24ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجيوسفالفاطمي610224297933
24ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسعادالحلوي610225297942
24ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسميةبوجو610226298040
24ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةدخشون610227298254
24ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

ي610228298390
قلعة  : إقليممزدوجيونسحمران 

24ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبدالعاليلهكاك610229298684
24ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجبهيةالحشادي610230298721
24ثانوية الزيتون اإلعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةشكرهللا610231299519
1ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجكوثرالعامري610232300496
1ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسميةصبت 610233300906
1ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610234301096
قلعة  : إقليممزدوجمريمزيتون 

1ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأمينةرزيق610235301564
1ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجماريةدغنوا610236301691
1ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفدوىكرناوي610237302100
1ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

610238302104BARIYAMNAقلعة  : إقليممزدوج
1ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريموداعىلي610239302146
1ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالحبيببوشكول610240302449
1ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610241302507
قلعة  : إقليممزدوجوفاءالزرقتون 

2ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ةبوستة610242302582 قلعة  : إقليممزدوجزهت 
2ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخدوجابدالت610243302679
2ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجامالبودراع610244302838
2ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610245302853
قلعة  : إقليممزدوجاحمددحان 

2ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعمربلعباس610246303005
2ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610247303010
اقبلعون  قلعة  : إقليممزدوجارسر

2ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610248303189
قلعة  : إقليممزدوجخديجةرزفر

2ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراء أبيبة610249303351
2ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجزينبجكان610250303412
2ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحسناءحوران610251303456
3ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرشيدايت الطالب610252303582
3ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجامالعويدات610253303795
3ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالمهديشكىلي610254303843
3ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسعيدبركي610255304231
3ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجسكينةمنديل610256304478
3ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأمينةالشيرة610257304626
3ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسناءادراعوا610258305102
3ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجوليدلغزيل610259305140
3ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنجودبوحافة610260305192
3ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأيوبالفياللي610261305273
4ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالبشت بوشفرة610262305459
4ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعائشةالسباعي610263305472
4ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدفاضل610264305653
4ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610265305695
قلعة  : إقليممزدوجسناءالراففر

4ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610266305862
قلعة  : إقليممزدوجيارسالروض 

4ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمبن الطالب610267305979
4ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجالزاهيةبورزة610268305983
4ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعزيزةفخري610269306042
4ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجابتسامالدفاعي610270306094
4ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610271306420
قلعة  : إقليممزدوجعواطفلمهاسر

5ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجإيمانالسالمي610272306887
5ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخالدبنعيدة610273307025
5ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةابادة610274307130
5ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجناديةشاكت 610275307471
5ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610276307564
قلعة  : إقليممزدوجكمالالحيان 

5ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرجاءفهمي610277307953
5ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610278308580
قلعة  : إقليممزدوجالحسنيةعاطف 

5ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610279308940 قلعة  : إقليممزدوجحور الدينعبد الغن 
5ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجحسنيةعزيزي610280309249
5ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفنيدةسفيان610281309296
6ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجامالخية610282309391
6ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجناديةبنجالل610283309802
6ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجغزالنسدون610284309897
6ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

افكمال610285310017 قلعة  : إقليممزدوجرسر
6ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفدوىلمصدق610286310141
6ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمالسماللي610287310555
6ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةبنديان610288310986
6ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمن بن الطالب610289311289
6ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرشيدةحمر الطوبة610290311361
6ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةحدوش610291311369
7ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءادليمي610292311405
7ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجزهرةعطيف610293311540
7ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجهدىالبازة610294311844
7ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجلوبن سابق610295312491
7ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعثمانالقسمي610296312850
7ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ة610297312891 قلعة  : إقليممزدوجانسخت 
7ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجهدىباز610298312995
7ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحسناءالشخش610299313220
7ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرشيدايت سمكان610300313632
7ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسارةباري610301314056
8ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجابتسامبار610302314243
8ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610303314440
قلعة  : إقليممزدوجلبن الواف 

8ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجزهرةرافيق610304314492
8ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريممخلص610305314644
8ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحكيمةداكر610306314910
8ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجلبن يحيا610307314915
8ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ف610308315133 قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءارسر
8ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعزيزةعسال610309315225
8ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610310315279
قلعة  : إقليممزدوجرشيدةلكتانر

8ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججميلةنظت 610311315419
9ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحنانزين الدين610312316211
9ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنسيمةبوخيمة610313317361
9ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610314317552
قلعة  : إقليممزدوجسعادالعاطيف 

9ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسلوىشعيج610315317704
9ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

Page 915/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجسعيدةرعمان610316317890
9ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسكينةايت التومي610317318241
9ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعادلثابت610318318410
9ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجماريةالسماللي610319318706
9ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحمزةتشكورو610320319141
9ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

يالظريف610321319503
قلعة  : إقليممزدوجعبدالغان 

10ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجوفاءبالقائيد610322319513
10ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسهامالعود610323319714
10ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسهامالطاهري610324319960
10ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد هللاطلحة610325320143
10ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد اللطيفالمسكي  610326320178
10ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجشيماءالزعراوي610327320225
10ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي610328320327
قلعة  : إقليممزدوجعبدالرحيماج 

10ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدكبدي610329320328
10ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسارةاكرام610330320439
10ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610331320467 فالصاحين  قلعة  : إقليممزدوجارسر
11ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610332320687
قلعة  : إقليممزدوجعبد الكريمشوفر

11ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءخلوق610333320844
11ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحسناءالمكاوي610334321053
11ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجابتسامخليل610335321295
11ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجوليدالبخش610336321444
11ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610337321717 افالبلغينر قلعة  : إقليممزدوجرسر
11ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحميدزروال610338321785
11ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجوليدخليىلي610339321797
11ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجمحمدالمعتصم610340321826
11ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعليةالممناوي610341321894
12ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسهامالطوسي610342322101
12ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجكوثرنون610343322270
12ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعابدكروم610344322350
12ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحنانحديدي610345322535
12ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنورةالشتوي610346322651
12ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجناديةالبسباسي610347322657
12ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدالتومي610348322686
12ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610349322842 قلعة  : إقليممزدوجحسناءالطين 
12ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةبوكرين610350322916
12ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610351322976
قلعة  : إقليممزدوجعبد اللطيفالمدن 

13ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجساميةبومصىلي610352323122
13ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحليمةاحديج610353323284
13ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجلطيفةنجيم610354323620
13ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسكينةقديري610355323635
13ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610356323862
قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالكوض 

13ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد اللطيفزركل610357324035
13ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنهيلةبوعقيل610358324739
13ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610359324968
قلعة  : إقليممزدوجالحسنالزيتون 

13ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسهامليقاوي610360325046
13ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610361325247
قلعة  : إقليممزدوجعزالدينالزيان 

14ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالمصطف الشعراوي610362325262
14ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجاسماءالحسناوي610363325535
14ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجأيوبطارق610364325798
14ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجاميمةبوروح610365326021
14ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ة610366326113 قلعة  : إقليممزدوجمحمدبلفقت 
14ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاتحةالزايدي610367326648
14ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجغزالنالجديد610368326839
14ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصباحبوحرشا610369326942
14ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعزالدينالفاهم610370327075
14ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجبدر الدينالشتوي610371327291
15ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعتيقةبريس610372327766
15ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنورالدينجعفري610373327767
15ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنهيلةالظافري610374327858
15ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسهامالبهىلي610375328232
15ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجوفاءجعا610376328557
15ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610377328684
قلعة  : إقليممزدوجسارةالزيتون 

15ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجيوسفالعباسي610378328761
15ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعاللالواحيدي610379328964
15ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الحكيمجعفر610380329215
15ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجغزالنعمار610381329258
16ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوج عبد الحليمقب الليل610382329355
16ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججالل اللوكي610383329568
16ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنزهةلعزايري610384329963
16ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةبن كران610385329986
16ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحسناءأغريس610386330186
16ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنزهةانعينعة610387330550
16ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجيوسفعبيدي610388330866
16ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحليمةستاوي610389331009
16ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسهامبن الحاج610390331294
16ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد المجيدمالكي610391331361
17ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالقيشي610392331437
17ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةرسسيف610393331571
17ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610394331658
قلعة  : إقليممزدوجطارقالنفانر

17ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنجاةبوكرين610395331892
17ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحسناءمهيلة610396332157
17ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجهشامالعلوة610397332252
17ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجزهرةالنضيج610398332320
17ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610399332678
قلعة  : إقليممزدوجسكينةالرازفر

17ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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ي610400332967
قلعة  : إقليممزدوجكريمةالحوض 

17ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرشيدةالبونادي610401333056
18ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجيوسفالزيات610402333078
18ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحنانباحمو610403333546
18ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمباجاجة610404333567
18ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصالحبوطالب610405333903
18ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610406333960 قلعة  : إقليممزدوجسناءسعدين 
18ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجياسي  فهامي610407334027
18ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسعادالعباسي610408334232
18ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنوراطوطو610409334453
18ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610410335766 قلعة  : إقليممزدوجعادللمعت  
18ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجلطيفةبوحيا610411336041
19ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

Page 923/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي610412336221
قلعة  : إقليممزدوجأميمةصدفر

19ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججمالعكاد610413336332
19ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجناديةرابح610414336378
19ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610415336380 قلعة  : إقليممزدوجخولةالماكن 
19ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجماجدةابوعبدهللا610416337125
19ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

610417337483
قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءزعيتر

19ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفتيحةالزعري610418338022
19ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدوسميح610419338196
19ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610420338676
قلعة  : إقليممزدوجعفافالحمون 

19ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسكينةاميدة610421338722
20ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججمالالحداد610422338808
20ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجضجفضيل610423338940
20ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجغيثةاعمرة610424339110
20ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمن اعيس610425339166
20ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنجيةعلوان610426339454
20ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610427339926
قلعة  : إقليممزدوجعىليعمران 

20ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفتيحةالبيشي610428340021
20ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجربيعالناججي610429340071
20ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610430340360
ون  قلعة  : إقليممزدوجابتسامالت  

20ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسكينةكروم610431340391
21ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصالح الدينالكروم610432340626
21ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالهادي610433340645
21ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجكوثراباعىلي610434340699
21ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججنانبوشاشية610435340926
21ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجعتيقةكرامي610436341112
21ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسناءالجردي610437341292
21ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610438341653
قلعة  : إقليممزدوجسلوىصادفر

21ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعادلمالل610439342021
21ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610440342273 قلعة  : إقليممزدوجفردوسكوننر
21ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةيمعي610441342375
22ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحسناءالعليش610442342456
22ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610443342608
قلعة  : إقليممزدوجفاطمةالزهراءاتواسر

22ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسعادأيت عال610444342731
22ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبدالرحيماخبار زينة610445342776
22ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

وق610446342884 قلعة  : إقليممزدوجدنياعت 
22ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرجاءساسا610447343089
22ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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ي610448343613 قلعة  : إقليممزدوجالمصطف السبنر
22ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

ي610449343735 قلعة  : إقليممزدوجخديجةالذهن 
22ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجهبةالعسولي610450343983
22ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةالمسعودي610451344074
23ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجابتسامايت سليمان610452344122
23ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجليىلسعود610453344187
23ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةالحصار610454344524
23ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةعاقل610455344579
23ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجياسي  ايت هاوين610456344713
23ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد االلهناموس610457344812
23ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد اللطيفالتهاهما610458344853
23ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجإلهامالجديدي610459344921
23ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجايوبخريبكة610460344922
23ثانوية أبو بكر القادري االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجيوسفمعتر 610461344965
1ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجساميةجالل610462345156
1ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد اللطيفتوفيق610463345362
1ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610464345465 قلعة  : إقليممزدوجرجاءفرج 
1ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمعادلمشاوري610465345558
1ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجهشاملزعر610466346047
1ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالياسسلمي610467346223
1ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610468346350 قلعة  : إقليممزدوجوفاءالمعت  
1ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةجهاد610469346371
1ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةبوعبيد610470346472
1ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610471346498 ةجمج  قلعة  : إقليممزدوجسمت 
2ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجنور الهدىزكة610472346625
2ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610473347148
قلعة  : إقليممزدوجياسي  الكمون 

2ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحسناءشيبوب610474347218
2ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجيونسحلحال610475347436
2ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610476347580
قلعة  : إقليممزدوجنورةبوعنان 

2ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنجاةالصغراوي610477347645
2ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجابتسامبن منصور610478347758
2ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرسسيفعبد الرزاق610479347841
2ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجكريمةجعبوقة610480347957
2ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610481348438 قلعة  : إقليممزدوجنعيمةحوسن 
3ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجإكراملمنور610482348543
3ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةبوعبيد610483348592
3ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي610484348623
ةلقمان  قلعة  : إقليممزدوجسمت 

3ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610485349063
قلعة  : إقليممزدوجحسنالزرارفر

3ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ى610486349445 قلعة  : إقليممزدوجنهيلةبوخت 
3ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءنافع610487349459
3ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةامكدول610488349978
3ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد هللاالمهرازي610489350473
3ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعواطفالشجعي610490350719
3ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالليم610491350915
4ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةمكدار610492351004
4ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمواية610493352067
4ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصالح الدينالزلزولي610494352659
4ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريممضيوف610495352765
4ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءشكري610496353217
4ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد العاليبوستة610497353623
4ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610498353674 قلعة  : إقليممزدوجدنياحجون 
4ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجياسي  بن الشلح610499353686
4ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الرزاقحمدوش610500353801
4ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفوزيةالزلزولي610501354039
5ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسميةجراح610502354120
5ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجشيماءايت الري610503354199
5ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعزيزةنحىلي610504354202
5ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610505354357 قلعة  : إقليممزدوجلطيفةالزهت 
5ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججهادالنضام610506354407
5ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدالبضي610507354592
5ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجمليكةشكت 610508354656
5ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجاحالممحفوظ610509354658
5ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالمصطف حسناوي610510354708
5ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجلطيفةحوزاوي610511354939
6ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمرادالطاهري610512354992
6ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجلحسنامالل610513355000
6ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610514355075
افالقطران  قلعة  : إقليممزدوجرسر

6ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسكينةالصالح610515355177
6ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنعيمةالنفرى610516355529
6ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةبوقراب610517355674
6ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجامينةالعنكود610518355921
6ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعيساوي610519356060
6ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي610520356394
قلعة  : إقليممزدوجعواطفسانر

6ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةالعايدي610521356407
7ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ات610522356642 قلعة  : إقليممزدوجعبدالواحداعبت 
7ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

يالكواش610523356862 قلعة  : إقليممزدوجعبد الغن 
7ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالحسي  القالل610524357339
7ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610525357410 قلعة  : إقليممزدوج ايوبالقن 
7ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسعيدفروج610526357483
7ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمالمزواري610527357830
7ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجدنيافوزي610528357996
7ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسناءالعود610529358142
7ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفتيحةلقبيبة610530358320
7ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحليمةغزالة610531358386
8ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجعبدالكريمبورسوال610532358447
8ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجناجيةالحيمر610533358515
8ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجدونيالكرويز610534358535
8ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعصامامهيلة610535358584
8ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجياسمي  العشي610536358617
8ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610537358656 قلعة  : إقليممزدوجسهامالطالن 
8ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610538358689 قلعة  : إقليممزدوجسعادربيشر
8ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنورةالحداد610539358899
8ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجغزالنالداودي610540359014
8ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءبكار610541359023
9ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجإيمانبوحافة610542359074
9ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةخية610543359177
9ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجمحمدالقاسمي610544359414
9ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجليىلمكرم610545359428
9ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجساميةمحمدي610546359733
9ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ىأعراب610547359839 قلعة  : إقليممزدوجبشر
9ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججيهانمالكي610548359874
9ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةالسطيىلي610549359887
9ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610550359928
قلعة  : إقليممزدوجسعيدالرضوان 

9ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610551360274 قلعة  : إقليممزدوجالزهرةجدون 
10ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعتيقةمروشا610552360564
10ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوج هشامايت الحمادي610553360863
10ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجلطيفةالجالدي610554361278
10ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمداعمر610555361292
10ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجرضوانبوكامة610556361822
10ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءحمرالراس610557362094
10ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأيوبالنعيمي610558362177
10ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسهامالغالمي610559362376
10ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرباببوعافية610560362412
10ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةنيشي610561362415
11ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججميلةزويرش610562362771
11ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوج نورالدينالخوش610563362848
11ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطنةزيدان610564362979
11ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610565363044
قلعة  : إقليممزدوجكريمةالليمون 

11ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسلوىعيادي610566363050
11ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريممطهر610567363232
11ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجوجدانالكيحل610568363286
11ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610569363358 قلعة  : إقليممزدوجمباركةالطالن 
11ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنهيلةاندجارن610570363391
11ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجوفاءالفاتجي610571363469
12ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةالعباسي610572363726
12ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجناديةالعباسي610573363785
12ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجكوثرايداود610574363804
12ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدالويزي610575363891
12ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةحالبو610576364637
12ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الفتاحالخرواعي610577364678
12ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610578364687
قلعة  : إقليممزدوجزهرةالبودان 

12ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدشاهي الزمان610579367040
12ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجنفيسةحاجاجات610580367141
12ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسعادبنبوهة610581369184
13ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالهاموجعة610582369344
13ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعارف أمي  610583369916
13ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالشجعي610584370017
13ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610585370189
قلعة  : إقليممزدوجعبد الرحمانبن الدمنانر

13ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالمصطف التفاجي610586372030
13ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610587372150 قلعة  : إقليممزدوجرشيدارسر
13ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610588373066 قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالطاهت 
13ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610589373493 قلعة  : إقليممزدوجخديجةازبت 
13ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسارةقبول610590375768
13ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجلمياءأروى610591375920
14ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجزينبالبحار610592377964
14ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610593378520
قلعة  : إقليممزدوجمحمدالبعزون 

14ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610594378986 قلعة  : إقليممزدوجسهامنوين 
14ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسكينةمعط هللا610595379271
14ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610596379688
قلعة  : إقليممزدوجسلوىالزيان 

14ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610597380631
قلعة  : إقليممزدوجسناءالمحفوط 

14ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الرزاقخمالي610598380886
14ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610599380890
قلعة  : إقليممزدوجسوميةاعوينانر

14ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجغزالنلضوي    خ610600381075
14ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالطاهري610601381614
15ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

يزاهيد610602381666
قلعة  : إقليممزدوجعبد الواف 

15ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610603381681 قلعة  : إقليممزدوجخنساءلحسين 
15ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجنورةرابح610604381925
15ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةمبشور610605382924
15ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعائشةالجديوي610606383209
15ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنبيلةبوزيدي610607383985
15ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعمرشكري610608384357
15ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالمصطف عباد610609384706
15ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريةبوعيشة610610384773
15ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ىاباعىلي610611384800 قلعة  : إقليممزدوجبورسر
16ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610612385487
ةالبيدان  قلعة  : إقليممزدوجصت 

16ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمزيان610613386240
16ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجدنيارزوق610614386372
16ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجزهت فضالن610615386814
16ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجالهامالمطلوب610616389254
16ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجوهيبةبوخنيفرة610617390455
16ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالجالدي610618390969
16ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمأيت الرايس610619390984
16ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجبشت الفاطمي610620391189
16ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجكوثرالعسولي610621393125
17ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسعيدةخازن610622393373
17ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخولةالسويبة610623393626
17ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجاميمةعراك610624394410
17ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ةالطوسي610625394559 قلعة  : إقليممزدوجسمت 
17ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجزهت األبيض610626395441
17ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610627396566
قلعة  : إقليممزدوجاكرامالقراسر

17ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجنجاةالمجاهد610628397854
17ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءحجو610629398765
17ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610630399131
قلعة  : إقليممزدوجناديةالمالفر

17ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجربابالبداوي610631399596
18ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610632400338
قلعة  : إقليممزدوجحسناءلوطف 

18ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججهانايت الري610633400588
18ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجكريمةبورحمون610634400612
18ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسعادالجابري610635400737
18ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ون610636401039 قلعة  : إقليممزدوجاكرامالمت 
18ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610637401925 قلعة  : إقليممزدوجزينبالشن 
18ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالمهديهردبو610638403119
18ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610639403241
قلعة  : إقليممزدوجمريمالسعدون 

18ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

Page 942/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ةدحمان610640403409 قلعة  : إقليممزدوجزهت 
18ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجزكرياءسعود610641403562
19ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجايمانصابر610642404189
19ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعباسالخياط610643405468
19ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسعيداجباري610644405768
19ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبدالرحيمالعشي610645405930
19ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد االلهبوكيوض610646405967
19ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأملزيزعان610647406634
19ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجايمانالرافعي610648406982
19ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعزالدينحمودي610649407007
19ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610650407263 قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءازبت 
19ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعمادعبيدات610651407575
20ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجأيوبفري    ح610652407995
20ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجغزالنالقاديري610653408042
20ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجهجرجابري610654408466
20ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالياقوتموبيسط610655408633
20ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةلشقر610656409234
20ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الواحداعمر610657409449
20ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قاوي610658409980 قلعة  : إقليممزدوجامي  الشر
20ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدكشادي610659410285
20ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأمالبرهومي610660410305
20ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

610661410462AIT ALLATARIKقلعة  : إقليممزدوج
21ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد اللطيفمقداد610662411058
21ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجطارقبن العطار610663411075
21ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجخالدالعالوي610664411117
21ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجيوسفبودلعة610665412404
21ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجيوسفحداش610666412421
21ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد العاليالسماللي610667412445
21ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةعباسي610668412571
21ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمد توفيقركاكي610669412910
21ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجانتصارركاكي610670413405
21ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصالحالحمودي610671413411
22ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةكمال610672413483
22ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمنت اللية610673413582
22ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجإسماعيلالعباسي610674414050
22ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأحمدلمعالوي610675414229
22ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

اوي610676414275 قلعة  : إقليممزدوجمحمدالبتر
22ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجشاديةاالندلشي610677414341
22ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

يعماري610678414347 قلعة  : إقليممزدوجبورسر
22ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجهدىعبدالوي610679414421
22ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنجوىالشيكر610680414469
22ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعمرمنت 610681416554
23ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد هللاالطوسي610682416920
23ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد هللاالزريوي610683417719
23ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

ي610684417802 قلعة  : إقليممزدوجمحمدالغان 
23ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججماللعليوي610685418457
23ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمجدةافقيهي610686419609
23ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجامينةافقيهي610687420581
23ثانوية القدس االعداديةالسراغنة
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قلعة  : إقليممزدوجحنانالسويبة610688421321
23ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحمزةالعالي610689421478
23ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعزيزبواعزيز610690421591
23ثانوية القدس االعداديةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحميدصبت 610691421735
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
1االعدادية

ي610692422364
قلعة  : إقليممزدوجسارةالقرسر

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

1االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفيصلرابح610693422627
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
1االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعبد المطلبالمزدي610694422817
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
1االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمحمدأشوكة610695422973
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
1االعدادية

اقة610696423502 قلعة  : إقليممزدوجحسناءارسر
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
1االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمحمدرياض610697424895
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
1االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجصباحدحو610698425508
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
1االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجخديجةأبوحفص610699425824
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
1االعدادية
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جماعي استدعاء

ي610700425955
قلعة  : إقليممزدوجأيوبالزيتون 

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

1االعدادية

ي610701426865
قلعة  : إقليممزدوجخولةبنان 

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجنعيمةصادق610702427075
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمريمايت الطالب610703427076
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعمراألبيض610704427176
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجرفيقةالقاسمي610705427268
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجيونسالحمداوي610706428450
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسارةبائز610707428801
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمريمالزيات610708429210
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
2االعدادية

ي610709429616
قلعة  : إقليممزدوجفوزيةالخلوفر

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءبنديان610710430523
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسليمةمحراش610711430747
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
3االعدادية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجمحمدقاديري610712431676
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
3االعدادية

ي610713432161
قلعة  : إقليممزدوجعصامالحمون 

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

3االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجزينباحمامي610714432273
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
3االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسفيانفتاح610715432323
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
3االعدادية

ي610716432803
فر قلعة  : إقليممزدوجمحمدرسر

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

3االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجحوريةالمسكي610717433671
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
3االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجخديجةالطاهري610718433995
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
3االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجخولةالبارودي610719434080
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
3االعدادية

ي610720434261 قلعة  : إقليممزدوجحمزةالناج 
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
3االعدادية

قلعة  : إقليممزدوججيهادالحسناوي610721434528
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجرشيدشهاب610722435487
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجياسي  اشتيوي610723435493
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
4االعدادية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجاميمةبدر الدين610724435764
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجرجاءبوضهر610725436229
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجخالدبكار610726436262
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجخالدنارصي610727437327
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوججميلةالراشيدي610728437406
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
4االعدادية

ضور610729437442 قلعة  : إقليممزدوجسهامارص 
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعبد الهاديكزاصغت 610730437486
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجخالدايت حجو610731437735
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجحياةاوالد سعدون610732437896
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
5االعدادية

يد610733438291 قلعة  : إقليممزدوجخديجةبن الت  
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعتيقةأهريم610734438492
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
5االعدادية

ي610735438761
قلعة  : إقليممزدوجمحسناج 

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

5االعدادية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي610736438983
قلعة  : إقليممزدوجحنانالزيتون 

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمريمالرازي610737439846
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجرشيدةبونوالة610738439868
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجزينبالغالي610739439905
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةزين العابدين610740440134
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجحنانبرغل610741440271
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
6االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجأيوبالسكوتة610742440678
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
6االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجحسناءالعشي610743441055
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
6االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجابتسامكمال610744441151
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
6االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجخديجةالكشمي610745441216
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
6االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجشيماءلشهب610746441585
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
6االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجوفاءالحادك610747441709
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
6االعدادية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجصالح الدينبولفعة610748442217
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
6االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجاسماعيلالسماللي610749442791
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
6االعدادية

ي610750443645 قلعة  : إقليممزدوججمالناج 
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
6االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجياسي  بويزضاض610751443702
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
7االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجوردةالطت 610752443715
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
7االعدادية

قلعة  : إقليممزدوججميلةغرنيط610753443716
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
7االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءاالبريكي610754443872
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
7االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجحكيمةنصيب610755444365
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
7االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجبهيجةلدية610756444544
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
7االعدادية

ي610757445193 قلعة  : إقليممزدوجهندالرجراج 
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
7االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجأسماءعيساوي610758445589
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
7االعدادية

ي610759445651
قلعة  : إقليممزدوجفدوىدحان 

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

7االعدادية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجعبد الواحدبوضهر610760445858
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
7االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعتيقةانديوي610761445987
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
8االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسعادالرعيدي610762446918
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
8االعدادية

قاوي610763447086 قلعة  : إقليممزدوجصليحةالشر
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
8االعدادية

ةاصبت 610764447232 قلعة  : إقليممزدوجلكبت 
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
8االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجياسمي  مزوز610765447368
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
8االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجخميسةبن ا عمر610766447506
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
8االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسميةايت لعميم610767448646
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
8االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمعادبوظهر610768448775
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
8االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمريمبشاري610769449229
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
8االعدادية

610770449338KhayyoubBahijaقلعة  : إقليممزدوج
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
8االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفرحعبلة610771450230
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
9االعدادية

Page 953/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجسناءفتيتيش610772450262
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعزيزةسكحان610773450423
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجنورةالقدوري610774450540
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعز الدينلكرد610775450824
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمحمداكويكة610776450870
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
9االعدادية

يصبجي610777451762 قلعة  : إقليممزدوجعبد الغن 
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجرشيد ديدي610778451930
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعبد اللطيفالعماري610779452679
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعبد الرحمانبن الطالب610780453419
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمريمايت اباعالل610781453627
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
10االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجنبيلةالعمراوي610782453816
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
10االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسهيلبلميلودي610783454461
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
10االعدادية
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجخديجةشكري610784454761
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
10االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمحمدالهواري610785454816
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
10االعدادية

ةالقرافىلي610786455155 قلعة  : إقليممزدوجسمت 
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
10االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجلطيفةالراوي610787455367
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
10االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسعيدةالعشي610788455734
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
10االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجبهيةالفحىلي610789455954
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
10االعدادية

ي610790456104 قلعة  : إقليممزدوجفردوسالهداج 
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
10االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجلطيفةالبورنيا610791456809
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
11االعدادية

ي610792459265 قلعة  : إقليممزدوجليىلحسن 
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
11االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجكوثربنعالل610793459442
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
11االعدادية

ي610794460840
قلعة  : إقليممزدوجمنصيفرزفر

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

11االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمن بنية610795461720
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
11االعدادية
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي610796462141
قلعة  : إقليممزدوجمحمدحفض 

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

11االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجنوالالحو610797462893
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
11االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسلوىسعد610798462896
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
11االعدادية

ي610799463188
قلعة  : إقليممزدوجرحالالخلوفر

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

11االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجالهامفداوي610800463287
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
11االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجناديةلكرويز610801464104
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
12االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجكوثرالحو610802464587
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
12االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجاحمدابو عىلي610803465142
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
12االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجايوبلشهب610804465514
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
12االعدادية

ي610805465743
قلعة  : إقليممزدوجلبن العون 

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

12االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةحاجب610806466041
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
12االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجكلثومسيدي610807466705
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
12االعدادية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوججليلةالعالوي610808466779
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
12االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفتيحةالساهل610809466984
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
12االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعتيقةلغليمي610810467067
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
12االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجيارسبندار610811467623
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
13االعدادية

ةالبهالي610812467778 قلعة  : إقليممزدوجزهت 
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
13االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجساميالبلول610813469167
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
13االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمحمدبوعافية610814469291
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
13االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجياسي  المداري610815469768
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
13االعدادية

ي610816470101
قلعة  : إقليممزدوجرجاءالخالفر

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

13االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجهاجراللطة610817470140
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
13االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجالهامالضبىلي610818470785
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
13االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءغانمي610819470806
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
13االعدادية
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي610820470839 قلعة  : إقليممزدوجزينبالمحجون 
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
13االعدادية

ي610821470895 قلعة  : إقليممزدوجسفيانالطهت 
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمصطف المسكاوي610822471105
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
14االعدادية

ي610823471397 قلعة  : إقليممزدوجربيعةلقريشر
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
14االعدادية

ي610824471817
قلعة  : إقليممزدوجدنياالحفر

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجالهامغباش610825471896
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسناءالمودن610826472302
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجحياةلوشاشحة610827472894
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفوزيةالعود610828472930
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
14االعدادية

ىالدليمي610829473777 قلعة  : إقليممزدوجبشر
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفتيحةبادر610830473898
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجاكرامميشة610831473985
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
15االعدادية
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجعبد الكبت العبادي610832474687
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
15االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجايمانالخولي610833475006
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
15االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجرضوانمنعيم610834475525
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
15االعدادية

ي610835475736
قلعة  : إقليممزدوجمريماج 

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

15االعدادية

ي610836476035
قلعة  : إقليممزدوجالياسمي  الدفان 

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

15االعدادية

قلعة  : إقليممزدوج يونسالحديوي610837476618
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
15االعدادية

ىالعمري610838476619 قلعة  : إقليممزدوجبشر
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
15االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجأميمةالصبان610839477579
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
15االعدادية

ي610840477601
قلعة  : إقليممزدوجأيوبالصادفر

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

15االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجتوفيقبوشقور610841477714
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
16االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسعادايت عبد هللا610842477928
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
16االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجوسيمةالشيرة610843478029
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
16االعدادية
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جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجزكرياءبرغل610844478739
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
16االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعبد العزيزقاللي610845478749
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
16االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجخديجةايت سكري610846479132
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
16االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمحمدبلدي610847479833
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
16االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمروىالطوسي610848480061
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
16االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجصالح الدينالخالدي610849480326
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
16االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجناديةزوبت 610850480582
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
16االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجرحالفرتات610851480811
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
17االعدادية

ةالمنصوري610852480989 قلعة  : إقليممزدوجسمت 
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
17االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجابتسامنافع610853481263
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
17االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجحليمةالبحاري610854481457
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
17االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجليىلاللويزة610855482394
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
17االعدادية
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جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجليىلاحمدوا610856483210
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
17االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعبد اللطيفالعظم610857483392
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
17االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجهندابيه610858483493
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
17االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجحكيمةاجليدي610859483972
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
17االعدادية

ي610860484056
قلعة  : إقليممزدوجحليمة النجالءرحان 

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

17االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجهشامجبور610861484379
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
18االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجصابرابوالنض610862484584
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
18االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمريةمرحاب610863484966
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
18االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجهندرصيدي610864486313
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
18االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجايمانالمنصوري610865486347
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
18االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجأمالعباد610866486448
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
18االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعتيقالمنسوف610867486647
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
18االعدادية
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جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجاحمدحيلمي610868487155
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
18االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجلبنةبكار610869487713
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
18االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسكينةاحطوش610870487793
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
18االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسهامجوي610871488478
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
19االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجوفاءسعيد610872488496
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
19االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجخديجةسينامي610873488623
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
19االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجليىلالسباعي610874489326
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
19االعدادية

ي610875489683
قلعة  : إقليممزدوجتوفيقبنج 

السراغنة
ثانوية محمد عابد الجابري 

19االعدادية

ي610876489688 قلعة  : إقليممزدوجسعيدةريشر
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
19االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعائشةاعىل610877490669
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
19االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجحليمةشاكر610878491680
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
19االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجلطيفةزكرياء610879492681
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
19االعدادية
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ي610880492787 قلعة  : إقليممزدوجاحسانطلين 
السراغنة

ثانوية محمد عابد الجابري 
19االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعبد القادركرض610881492911
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
1االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجاكرامالمالكي610882493156
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
1االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمرادبشار610883494528
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
1االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجناديةالطوهري610884496535
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
1االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجنوراالبغدادي610885496979
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
1االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعبدالرزاقاإلختياري610886497933
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
1االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجياسي  حدادي610887498449
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
1االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجيوسفالصالجي610888498450
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
1االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجهناءحجوا610889498493
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
1االعدادية

ي610890498899
قلعة  : إقليممزدوجسكينةج 

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

1االعدادية

ي610891499129
قلعة  : إقليممزدوجخديجةالعمران 

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

2االعدادية
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ي610892499214 قلعة  : إقليممزدوجمحمدالزينن 
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعبد المولاحمدوا610893499838
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجياسي  اوفقت 610894499945
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمريمالمشيك610895499989
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعثماننظت 610896500346
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
2االعدادية

ي610897500392 قلعة  : إقليممزدوجحياةصت 
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجحياةالراتىلي610898501006
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
2االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجياسي  ناجح610899501651
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
2االعدادية

ة610900502102 قلعة  : إقليممزدوجعبد الفتاحأعمت 
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
2االعدادية

ي610901502882 قلعة  : إقليممزدوجمريمحسن 
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
3االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعثمانالعطاري610902504427
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
3االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجغيثةالكاس610903504580
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
3االعدادية
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جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجسمت السام610904504727
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
3االعدادية

ةبياز610905505331 قلعة  : إقليممزدوجسمت 
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
3االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفاتنالغازي610906505420
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
3االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجحسنالعليوي610907505637
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
3االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفدوىالجوهري610908505653
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
3االعدادية

ةساسي610909505679 قلعة  : إقليممزدوجزهت 
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
3االعدادية

ي610910505690
قلعة  : إقليممزدوجحسنالدحان 

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

3االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجهشامالتديىلي610911505774
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
4االعدادية

ي610912505990
قلعة  : إقليممزدوجناديةالكوض 

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجثوريةالوضاح610913506388
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجحياةالنعناعي610914506867
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعباسي610915507143
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
4االعدادية
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جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجأسيةالفاضىلي610916507369
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجهشاماقبادو610917507510
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
4االعدادية

يد610918507720 قلعة  : إقليممزدوجزين العابدينبن الت  
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجليىلشكت 610919507771
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجنوالالشائب610920508078
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
4االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسكينةصكاك610921508409
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجنعيمةزكراوي610922508514
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعبدالعزيزالكحل610923508613
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجزينبغالب610924508702
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةلفريدي610925509568
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعفافالباسيط610926509662
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
5االعدادية

ي610927510316
قلعة  : إقليممزدوجعزيزةالزيتون 

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

5االعدادية
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جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجايمانايت كبورة610928510429
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسعادالوكيىلي610929510477
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءزعبون610930510841
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
5االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمريموكندار610931510857
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
6االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمينةالعالمي610932511301
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
6االعدادية

يف610933511320 قلعة  : إقليممزدوجعواطفالض 
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
6االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجهندحب الدين610934511356
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
6االعدادية

ي610935511953
دان  قلعة  : إقليممزدوجحسناءالت 

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

6االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجخالدالفائز610936512140
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
6االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمحمدلعوينة610937512161
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
6االعدادية

ي610938512174 قلعة  : إقليممزدوجحسنيةصت 
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
6االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجخدوجاسيل610939512593
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
6االعدادية
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قلعة  : إقليممزدوجحسنبن الطلحوية610940512695
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
6االعدادية

قلعة  : إقليممزدوج عبد المنعمالكربة610941512825
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
7االعدادية

ي610942513446
قلعة  : إقليممزدوجابتسامالسافر

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

7االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسارةالموضفر610943513660
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
7االعدادية

يعسو610944513980 قلعة  : إقليممزدوجالعرن 
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
7االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجيونسالشاطي610945514522
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
7االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجالمهديبنقريفة610946515002
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
7االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجرشيدةزيان610947515105
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
7االعدادية

ي610948515148
قلعة  : إقليممزدوجأنوارالضيفان 

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

7االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجياسي  دخشون610949515219
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
7االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجوفاءازوكو610950515344
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
7االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجليىلالفاطمي610951515624
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
8االعدادية
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ي610952515625
قلعة  : إقليممزدوجسكينةالكرن 

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

8االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسعادابو الفضل610953515691
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
8االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسناءبوداما610954516104
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
8االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجاميمةبنقجة610955516153
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
8االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسلوىعماد610956516509
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
8االعدادية

ي610957516611
قلعة  : إقليممزدوجصارةالدرفان 

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

8االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجناديةلحميدي610958516700
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
8االعدادية

اوي610959517359 قلعة  : إقليممزدوجنورالدينالخت 
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
8االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعزيزةالكاللي610960517683
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
8االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعبدالرحيمعامري610961518109
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجيونسالمستعد باهلل610962518192
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمريمراحوا610963518649
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
9االعدادية
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جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجمريمالطاهري610964518730
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجتوريةزوار610965519243
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعلوي610966519549
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسهاماسبيع610967519675
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسارةتوفك610968520039
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
9االعدادية

ي610969521281
ةمزون  قلعة  : إقليممزدوجكت  

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالحضار610970521353
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
9االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعزالدينالهواري610971521627
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
10االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسكينةزوهت 610972522797
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
10االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجخديجةوهيب610973522879
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
10االعدادية

ةخنشر610974522975 قلعة  : إقليممزدوجزهت 
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
10االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجحسناءالعلوي610975523768
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
10االعدادية
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قلعة  : إقليممزدوجوفاءرضاوي610976523846
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
10االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةاربيب610977524412
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
10االعدادية

ي610978524478
قلعة  : إقليممزدوجمحمدالصديفر

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

10االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجلطيفةبوعىلي610979524972
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
10االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجرحمةالمنصوري610980525364
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
10االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجأنسخيدر610981526047
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
11االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجفنيدةصمود610982526888
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
11االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجرشيدالنجاري610983526951
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
11االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجوفاءالبصيىلي610984527286
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
11االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجرجاءخربوش610985527396
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
11االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمصطف الحجوي610986527927
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
11االعدادية

ي610987527946
قلعة  : إقليممزدوجرشيدالواف 

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

11االعدادية

Page 971/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجرشيدالتدالوي610988528031
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
11االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعبد الهادينعناعي610989528204
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
11االعدادية

ي610990528595
قلعة  : إقليممزدوجهيبةالصاف 

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

11االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجخالدعالل610991528625
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
12االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجمرادمزواد610992528968
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
12االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجنورالدينالهاللي610993528976
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
12االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجاسماعيلالرويبعة610994529103
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
12االعدادية

610995529162ANNOURHANANEقلعة  : إقليممزدوج
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
12االعدادية

قاوي610996530436 قلعة  : إقليممزدوجهشامالشر
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
12االعدادية

ي610997531643
قلعة  : إقليممزدوجسناءالعون 

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

12االعدادية

ي610998531952
ون  قلعة  : إقليممزدوجكوترالت  

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

12االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعمرنحىلي610999532545
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
12االعدادية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجنوراالنجاري611000533123
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
12االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجرشيدالعينوس611001533967
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
13االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجرشيدالغول611002534185
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
13االعدادية

يالديان611003535146
قلعة  : إقليممزدوجالتجان 

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

13االعدادية

ي611004535329
قلعة  : إقليممزدوجرشيدفرانر

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

13االعدادية

ةارصايدي611005536270 قلعة  : إقليممزدوجزهت 
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
13االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجهندالناهي611006536459
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
13االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجليىللقلش611007537080
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
13االعدادية

قلعة  : إقليممزدوج  نبيلةلبيض611008537842
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
13االعدادية

ادي611009538354 قلعة  : إقليممزدوجعبد الصمدالشر
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
13االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجحسناءعزة611010538599
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
13االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسكينةالشتوي611011538946
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
14االعدادية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجكوثرالخال611012539403
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجأميمةالمؤدن611013541051
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعبدالرزاقالعلوي611014541843
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجيسي  نافع611015544188
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
14االعدادية

ي611016544728
قلعة  : إقليممزدوجعبدالعزيزرسحان 

السراغنة
ثانوية سيدي عبد الرحمان 

14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجيونسرزيق611017545459
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعبدالحقالمالكي611018545617
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجعائشةالحطاب611019546031
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجالهامبنفريخة611020546479
السراغنة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 
14االعدادية

قلعة  : إقليممزدوجسالمةمسلم611021548954
1ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدلعبدات611022549805
1ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدفخرالدين611023550070
1ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجمريمالواحيدي611024550632
1ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد المجيدالشائب611025551824
1ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجليىلاحجيجة611026552066
1ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالسعيدالشحم611027552204
1ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجزينبالمبطول611028552774
1ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجغيثةالكريمي611029552959
1ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخولةالعماري611030553422
1ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخالدلخليىلي611031553902
2ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحسناءالسماللي611032554203
2ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

كة611033554733 قلعة  : إقليممزدوجالمصطف الت 
2ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611034554901
قلعة  : إقليممزدوجاسماءاالعوان 

2ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأحمدكمران611035555096
2ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجمريةاغنيمة611036555135
2ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبداللطيفبوزكاغ611037555280
2ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنزهةسيبوس611038555313
2ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجإسماعيلبنبختة611039555662
2ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةحشيش611040556171
2ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرجاءالحداد611041556426
3ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنورةالطوسي611042557619
3ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسمهانحكوش611043557891
3ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

داوي611044558298 قلعة  : إقليممزدوجلبن الت 
3ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة  الزهراءالمطلوب611045558480
3ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحنانرزوق611046558489
3ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ة611047559217 قلعة  : إقليممزدوجليىلاعمت 
3ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

Page 976/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجمن اصغت 611048559584
3ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجابراهيمالحر611049560169
3ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحسناءالشكر611050560804
3ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجوفاءالخطوة611051561249
4ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الصادقمحفوظ611052562187
4ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجوجدانبوعزيز611053562641
4ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحياةالصديق611054564543
4ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعثمانالعشي611055564926
4ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الفتاحأفاندي611056565007
4ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبدالسالمبن الطالب611057565353
4ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد العاليحاتم611058565426
4ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611059565574
قلعة  : إقليممزدوجزكرياءلطف 

4ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجايمانهنيدة611060565819
4ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسعادالقوري611061566736
5ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالمصطف بدرالدين611062566885
5ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611063567239
ةالمعروف  قلعة  : إقليممزدوجسمت 

5ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمروانالمكاوي611064567341
5ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجامحمدأيت حدو611065567535
5ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالحسنغزالة611066568662
5ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبداللطيفالكواش611067568722
5ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الكبت البازي611068568848
5ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجباللبن خويا611069569087
5ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةشقرون611070569195
5ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجزينبلزعر611071569450
6ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي611072569575
قلعة  : إقليممزدوجعبد الرفيعالمامون 

6ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الرحيممفتاح611073569592
6ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسعيدهاشم611074569963
6ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجيوسفالقاسح611075570334
6ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحمزةالسالمي611076570756
6ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

يالزوين611077572170 قلعة  : إقليممزدوجعبد الغن 
6ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمالطاهري611078573410
6ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسناءبوعواد611079573709
6ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمحمدافريخة611080573986
6ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنزهةيحياوي611081574205
7ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجإكرامالنضي611082575304
7ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمبنعىلي611083575470
7ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجليىلموس611084576100
7ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

كي611085576280
قلعة  : إقليممزدوجسعادالتر

7ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرجاءالداودي611086576293
7ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجامينةاللوزي611087576874
7ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجخديجةفضول611088577405
7ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

وضا611089577687 قلعة  : إقليممزدوج عزيزتت  
7ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الرحيمالعشي611090577714
7ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611091577841 قلعة  : إقليممزدوجالهامالديان 
8ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمالمنور611092577915
8ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرشيدةلفري    خ611093580237
8ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجيوسفباي611094580827
8ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمالبخش611095582191
8ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجمريةالخال611096582941
8ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءمسعودي611097584277
8ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحسناءديدي611098585453
8ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصفاءتريكزي611099586117
8ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسمية أيت قليلة611100586633
8ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611101588407 قلعة  : إقليممزدوجمريمالشعين 
9ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611102588479 قلعة  : إقليممزدوجفتيحةالشعين 
9ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجالسعيدلحمر611103589281
9ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنورالدينبنغانم611104589336
9ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمةاخراب611105589482
9ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجكوثرعباد611106589939
9ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجبوبكررشيق611107590043
9ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجعبد الكريمالكرمومة611108590977
9ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611109592270
قلعة  : إقليممزدوجسهاماسليمان 

9ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجادريسمسلك611110592323
9ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611111592613
قلعة  : إقليممزدوجاسماءالتجان 

10ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الرحيمبودقيق611112593286
10ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحنانالعساوي611113593505
10ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد هللاهراد611114596248
10ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الرحمانالغناوي611115596256
10ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجغزالنشاكر611116596809
10ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجابتسامالنارصي611117597003
10ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611118597555
قلعة  : إقليممزدوجعبد الحق المحفوط 

10ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجوساماكريمش611119597822
10ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجحنانالنعومي611120598016
10ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججوادبولفعة611121598157
11ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمينةزهيد611122598235
11ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءالماللي611123598884
11ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرجاءلكانة611124600113
11ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحنانبوشكرة611125600211
11ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجرض ميمن 611126601488
11ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسمت اعمري611127602007
11ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعبد الجليلالطلجي611128602340
11ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسارةكنيون611129603072
11ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسفيانزاهد611130603970
11ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجأسامةالخولي611131604012
12ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجإيماناسحيت611132604624
12ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعائشةالقادري611133606703
12ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجياسي  دليمي611134607163
12ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصباحالطوسي611135607249
12ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجعائشةزوهت 611136609074
12ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوججميلةالمجيد611137610751
12ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجلطيفةفاضيىلي611138612365
12ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجسليمةطايع611139612997
12ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611140613409 قلعة  : إقليممزدوجفاتحةعبت 
12ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجمريمسوسو611141614445
13ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجنورةلبصت 611142617101
13ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحفيظةجواعة611143618156
13ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجنور الهدىالطوسي611144618283
13ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجإيمانشكري611145619501
13ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611146619533 قلعة  : إقليممزدوجعزالدينالشعين 
13ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611147620315
قلعة  : إقليممزدوجحسنةالسافر

13ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611148622100 قلعة  : إقليممزدوجسعادحجاج 
13ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءامطيلعة611149622405
13ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجصالحمالك611150622414
13ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611151624971
قلعة  : إقليممزدوجنورإيمانالزرهون 

14ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجفاطمة الزهراءلبيض611152625880
14ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحكيمةالطاهري611153628213
14ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

قلعة  : إقليممزدوجحنانالقاسمي611154630769
14ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

ي611155633218 قلعة  : إقليممزدوجفتيحةاشعين 
14ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
اإلبتدائي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

قلعة  : إقليممزدوجحوريةبلفاسي611156633747
14ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالسراغنة

1الثانوية اإلعدادية موالي يوسفآسفي: إقليماألمازيغيةخالدأزنت 790001292815

1الثانوية اإلعدادية موالي يوسفآسفي: إقليماألمازيغيةرشيدبروك790002337016

1الثانوية اإلعدادية موالي يوسفآسفي: إقليماألمازيغيةفاطمةفتاح790003340556

1الثانوية اإلعدادية موالي يوسفآسفي: إقليماألمازيغيةعمرامنصاك790004421481

1الثانوية اإلعدادية موالي يوسفآسفي: إقليماألمازيغيةحفيظةالبدراوي790005453890

1الثانوية اإلعدادية موالي يوسفآسفي: إقليماألمازيغيةاوسي محمدعبد هللا790006514989

1الثانوية اإلعدادية موالي يوسفآسفي: إقليماألمازيغيةحسانسلمي790007582815

1الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاألمازيغيةزييدالسلمي890001271827

1الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاألمازيغيةغزالنبولعلم890002299382

1الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاألمازيغيةمحمدهالل890003432541

1الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاألمازيغيةعبدهللاازوركي890004625589
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الملحق لحسناكوناض130001369370
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

الملحق مريموسعدن130002370555
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

الملحق فاطمةاحولي130003372018
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

الملحق عبد اللطيفمجد130004372314
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

الملحق سارةدريان130005373219
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

الملحق عادلامنبهي130006373559
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

الملحق زكرياءالمساعدي130007376360
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

الملحق فاطمةايت وحمان130008378335
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

الملحق  سوميةالمنديىلي130009379095
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

الملحق هندعلوي130010382722
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

الملحق عبدالرزاقالكبوري130011383585
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

الملحق عبد الجليلبمزكان130012384125
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الملحق عبد هللااوالمي  130013384537
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

الملحق محمدبوزكاغ130014384944
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

الملحق عبد المالكالمكاوي130015385865
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

1(تحناوت)

ي130016386908 الملحق زهرةفرج 
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

2(تحناوت)

الملحق سناءايت حاك130017387271
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

2(تحناوت)

الملحق شيماءامراين130018388326
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

2(تحناوت)

الملحق خالداحيار130019393844
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

2(تحناوت)

الملحق عدناننضي130020394287
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

2(تحناوت)

الملحق اسمهانالفاطمي130021394532
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

2(تحناوت)

الملحق الحسنيةبونجرة130022396547
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

2(تحناوت)

ي130023400158
الملحق فردوسالشانر

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي
2(تحناوت)

الملحق رضواناخشان130024403556
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

2(تحناوت)
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الملحق سعيداوحدو130025404471
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

2(تحناوت)

الملحق سهامالنارصي130026405684
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

2(تحناوت)

الملحق السعديةمورو130027407834
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

2(تحناوت)

الملحق سكينةالغالي130028412317
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

2(تحناوت)

الملحق عبد الحفيظالشمشاوي130029414387
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

2(تحناوت)

الملحق لطيفةبوهروشان130030417040
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

2(تحناوت)

الملحق يوسفبايو130031417310
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

3(تحناوت)

الملحق رقيةامغري130032421766
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

3(تحناوت)

الملحق عبد الرزاقابوفاضل130033422218
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

3(تحناوت)

موالي الحلو130034425108
عبدالرحيم

الملحق 
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

3(تحناوت)

الملحق ابراهيمسكوت130035425176
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

3(تحناوت)

الملحق محمدباسالم130036437116
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

3(تحناوت)
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ي130037437207
الملحق محمدخباسر

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي
3(تحناوت)

الملحق أيوبأكونيض130038441552
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

3(تحناوت)

الملحق عائشةمعتقد130039442243
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

3(تحناوت)

الملحق الحسناسكري130040443032
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

3(تحناوت)

الملحق يوسفدهيم130041447630
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

3(تحناوت)

الملحق مرادابن اشبيبة130042448304
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

3(تحناوت)

ي130043452485
الملحق هجرسدانر

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي
3(تحناوت)

الملحق فاطمةعزوز130044455245
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

3(تحناوت)

الملحق محمدالحمدوي130045457483
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

3(تحناوت)

ي130046458910 الملحق نسيمةورضن 
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)

الملحق محمدايت مبارك130047460071
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)

الملحق محمدلبحار130048460941
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)
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الملحق جمالأغرينان130049462159
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)

الملحق ياسي  لشكر130050462307
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)

الملحق حمزةخواجا130051475948
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)

الملحق ايوببولخت 130052478077
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)

الملحق سارةبنسهل130053479170
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)

الملحق يوسفايت الطاهر130054480380
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)

الملحق اروىايت القش130055481604
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)

الملحق محمدالمرابط130056485106
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)

الملحق خولةأيت لعماري130057488811
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)

الملحق غزالنايت بعال130058489578
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)

الملحق سفيانقبالوي130059489966
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)

الملحق سعيدامجكر130060490443
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

4(تحناوت)
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الملحق عتيقةكروم130061496847
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)

الملحق يوسفسامي130062505028
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)

الملحق عبد الرحيماكناو130063506306
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)

الملحق من ايت المودن130064506340
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)

الملحق أيوبجريف130065508649
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)

الملحق عبدهللااخشان130066512550
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)

الملحق سارةبوهالل130067516575
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)

الملحق عبدالرحيمهباز130068520206
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)

الملحق باحورقية130069520330
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)

الملحق عائشةرفيع130070523815
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)

الملحق كمالاصضور130071525837
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)

يدفليح130072528443 الملحق الت  
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)
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الملحق سميةالدليىلي130073533314
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)

الملحق عبد الرحيمياسي  130074537662
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)

الملحق ابتسامبن خلوق130075540946
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

5(تحناوت)

الملحق الحسي  جريد130076550894
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

6(تحناوت)

الملحق ٱبتسامالبنان130077555610
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

6(تحناوت)

الملحق جميلةزكوك130078555882
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

6(تحناوت)

الملحق عبد العاليالمتوكل130079557007
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

6(تحناوت)

الملحق منت لمقدم130080570420
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

6(تحناوت)

يرشاد130081577963 الملحق حسن 
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

6(تحناوت)

يالعراف130082578816 الملحق عبد الغن 
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

6(تحناوت)

الملحق محسنالمخامي130083583229
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

6(تحناوت)

الملحق حبيبةالناوي130084588164
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

6(تحناوت)
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ي130085589474 الملحق مباركواشن 
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

6(تحناوت)

ي130086596527
ةعتيفر الملحق زهت 

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي
6(تحناوت)

الملحق جميلةبن كامل130087598951
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

6(تحناوت)

الملحق مونياابودرار130088600941
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

6(تحناوت)

الملحق عبد اللطيفايت صالح130089604514
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

6(تحناوت)

ي130090605112
الملحق نبيلةالجون 

الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي
6(تحناوت)

الملحق حنانايت طاطا130091605176
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

7(تحناوت)

ي130092606682 الملحق احمدالدجاج 
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

7(تحناوت)

ي130093609830 ةأيت أسكنر الملحق زهت 
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

7(تحناوت)

الملحق حسنشكري130094609838
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

7(تحناوت)

الملحق سعادمخشن130095614853
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

7(تحناوت)

الملحق فاطمة الزهراءبولحية130096617451
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

7(تحناوت)
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الملحق غزالةبوقنطار130097619191
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

7(تحناوت)

الملحق حنانأحريس130098620329
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

7(تحناوت)

الملحق مينةتالجدوت130099622934
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

7(تحناوت)

الملحق عبد الرزاقايت الدوش130100623319
الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز: إقليماالجتماعي

7(تحناوت)

ملحق بنشنفةعبدالهادي120001366132
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

يالخوخ120002366263 ملحق عبد الغن 
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ي120003367152
ملحق مصطف القاض 

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي
1(تحناوت)

ملحق يوسفايت تعرابت120004367946
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

120005372853
االدريشي 

ملحق فاطمةمهري
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق احمدفاضل120006372868
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق  كمالابوعىلي120007372919
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق محمداببغ120008373101
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)
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ملحق محسنالجبار120009374934
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق كوثراالدريشي120010376945
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق عبد المنعمضمت 120011377989
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق يوسفبن حائدة120012378693
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق سعودأحمد120013380743
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ي120014381523
ملحق سكينةخالوفر

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي
1(تحناوت)

ملحق سلوىالشوكة120015381561
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ان120016381694 ملحق الحسي  جت 
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق رجاءالمودن120017382284
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق محمدالحمادي120018383159
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ي120019383359
ملحق ليىلعليان 

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي
2(تحناوت)

ملحق هشاممصباجي120020384153
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)
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ملحق عبدهللاحراث120021386689
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق محسنبوالي120022386705
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ي120023390077 ملحق لطيفةالكوكان 
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق محمد الحبيبايت عدي120024390361
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق وفاءالحميدي120025391388
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق احسايناوبارو120026391591
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق يونسنولي120027391750
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق صفيةنبيل120028393485
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق مراونحمامي120029399816
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق جميلةالمرابط120030400105
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق ياست بلهيبة120031400171
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق جمالبلحاج120032400909
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)
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ملحق رشيدةايت سالم120033401324
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق لحسنبن الرازيق120034403314
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق كريمةالمومن120035404953
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق يوسفدعنون120036405102
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق حمزةأيت باحمد120037406839
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق عبد الحميدالقصت 120038407287
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق محمدمعطىلي120039407479
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

120040407914IhnikiKhalid
ملحق 
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

يالودريشي120041410222
ملحق عبد الشاف 

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي
3(تحناوت)

ملحق ليىلبكريم120042410250
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق كريمةبسال120043411122
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق رجاءباكفا120044411690
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)
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ملحق حميدبوعدي120045412025
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق عبدالكبت اعىلي120046412298
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق امينةبولحجار120047412750
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق موالي ابراهيمشمالل120048412895
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق المهديبلكوري120049413279
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق فاطمة الزهراءعالوي120050413913
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق حميدلمعلم120051415957
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق سعيدايت الزويتي  120052417599
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق يوسفبوشارى120053418062
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق لحسن أيت بال120054418125
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق فاطمةبوطاهر120055418157
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق يونسالبشت 120056418551
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

Page 999/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق يارسالكون120057418697
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ةبوخال120058420132 ملحق سمت 
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق لحسنزايدان120059420186
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق شيماءالحيدودي120060421041
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق صفاءشتوان120061422449
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ي120062425659 ارن  ملحق سوميةالشر
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق راضيةبنتجرة120063425738
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق حسنالشاجع120064425749
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق حمزةبوهليل120065426043
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق حسناءاقنبىلي120066428743
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق جواداسباط120067431585
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق ازانةكي  120068432569
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)
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ملحق عبد هللاالمنديىلي120069433295
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق عصاماروش120070436908
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق أمالالكمري120071438288
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق خالدالطائع120072439260
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق محمدأعصفور120073439676
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق سمت ارسموح120074440950
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق امباركبوخرصة120075441603
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق حليمةساسي120076443394
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق محماداوزالن120077443469
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق طارقالقاديري120078443846
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ض120079444310 ةامعت  ملحق كبت  
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق رضوانابوالمجد120080444614
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)
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ملحق فاضمةالحمادي120081448168
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق كمالحرثاث120082449711
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق خالدالزوين120083449717
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق خالدبوضاض120084452472
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق كريمةبوتكاس120085453310
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق نجيمأشعيع120086453392
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق مصطف المركو120087453842
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ي120088456625 ملحق فتحةموفنر
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق اسماءلغفور120089460498
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق سفيانالعلمي120090462686
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق عبد الرزاقمعموري120091465983
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ي120092467133
ملحق مروانالعياسر

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي
7(تحناوت)
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ملحق يونسالشكدالي120093467515
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق محمدسقراط120094468744
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق ياسي  أيت بنطالب120095470524
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق موالي  احمدمبتسم120096471480
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق عزالدينبوزان120097472891
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق يونسبوالصغت 120098473006
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ي120099473517 ملحق اسماعيلكج 
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق نورالدينالعتيتك120100474956
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق عبدالعاليخوبان120101474979
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق حكيمةامحميد120102475572
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق نجاةبرير120103475682
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق شيماءفزواطي120104476488
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)
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يك120105476595 ملحق حنانبلت 
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق محمدايت الصغت 120106476862
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق الهاملغزال120107477381
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق محمدالفراق120108477942
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق سعيدةازنك120109478271
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ي120110478693
ىتيكان  ملحق بشر

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي
8(تحناوت)

ي120111479035
ملحق مريمالواف 

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي
8(تحناوت)

ملحق حنانفواي120112480352
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق عبد الرزاقايت كراش120113480604
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق نورالدينسهال120114481994
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق ايوبامراغ120115482310
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق اسماءاخشان120116483478
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)
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ملحق محمادالحيان120117485584
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق رشيدةايت سعيد120118485723
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق حمزةشتوان120119486585
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق عبد الهاديالكرد120120488372
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق كريمأفقت 120121489153
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق رجاءالنارصي120122489834
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

120123491726
نيت الطالب 

ملحق نعيمةعىلي
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق لحسنالمومن120124492653
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ي120125493465
ملحق اسماعيلالعدنان 

الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي
9(تحناوت)

ملحق عبد الصمدبامو120126494222
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق خالدبوكرين120127495041
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق سعادموس120128495349
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)
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جماعي استدعاء

ملحق خدوجايت ابرايم120129495917
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق عبد الجبارباسوسو120130496583
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق رشيدهالوي120131498032
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق بويغيلمحمد120132500110
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق صوفيةايت حدو120133501075
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق عادلبنحميدة120134501223
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق مليكةايت ارجدال120135501284
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق حسناءايت حدو120136501933
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)

ملحق حنانلقرع120137502458
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)

ملحق عبد الكريموركات120138503014
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)

ملحق حسنالعالوي120139504064
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)

ملحق فاطمةبوتور120140504204
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)
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ملحق ابتساماوالدبنارص120141504759
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)

ملحق سعيدالكرومي120142506313
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)

ملحق مريةنوري120143506451
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)

ملحق لطيفةايت المقدم120144507637
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)

ملحق حمزةرفيق120145508176
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)

ملحق حمزةالصحراوي120146508224
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)

ملحق رشيدبنحما120147509962
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)

ملحق مراداسكسوي120148510216
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)

ملحق خديجةالعرج120149510835
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)

ملحق امينةالهمزي120150513252
الثانوية التأهيلية توبقال الحوز: إقليمتربوي

10(تحناوت)

ي120151513393 ملحق عبدالكريمدهن 
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق عبد الفتاحبوسبايود120152514359
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)
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جماعي استدعاء

ملحق سلماتويشي120153514993
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

120154515408eribassiabdellah
ملحق 
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق أسماءالت 120155516097
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق عبد الكبت رصحان120156516659
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق محمدايت احمد120157517106
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق فاطمةكوساون120158517267
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق ابتسامبوعدي120159517878
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ي120160519070 ملحق عبدالعزيزموفنر
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق حناننصوح120161520203
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق صالحبويربيتان120162521321
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق عبد االلهأيت حموش120163521373
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق رجاءالحافظ120164521568
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)
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جماعي استدعاء

ي120165522903 ملحق فاطمة الزهراءلعكل البلغينر
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

1(تحناوت)

ملحق اسماءابوالنارص120166523449
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ي120167523606
ملحق حنانالكرمان 

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي
2(تحناوت)

ملحق خالدايت طاطا120168525386
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ي120169525951 ملحق اسامةالقلن 
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق لبن موخاشفيق120170528246
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ي120171529791
ملحق عتمانراض 

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي
2(تحناوت)

ملحق سمت بقادر120172531554
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق عبدالرحيمبحوش120173532215
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق عبدهللاالزاحوط120174532410
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق جمالايغمور120175532598
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق فتيحةوعراب120176533074
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)
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جماعي استدعاء

ملحق حنانحجوي120177533400
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق عبد الكريمحرتتوش120178533450
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق حكيمةجلوالت120179535240
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق فاطمةجلوالت120180535415
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

2(تحناوت)

ملحق عمراكوار120181535768
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق عبد اللطيفسفت 120182535929
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ي120183537086 ملحق محمداليعكون 
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق عبدهللاتشتوكت120184537160
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق عبد الصادقبوافرادن120185537733
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق سميةالرور120186538369
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق اسماعيلالقوجي120187540081
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

يف120188541041 ملحق اللة مريموالشر
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)
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ملحق عبدالواحداكناض120189541233
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق رشيدةكجضاض120190541637
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق خليلرراش120191542059
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ي120192542911
ملحق توفيقحرانر

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي
3(تحناوت)

ملحق أحمدفاتح120193545288
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق غيثةالشاب120194545863
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق نورالدينالكربا120195546659
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

3(تحناوت)

ملحق يوسفالعالوي120196547353
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ي120197547570 ملحق ياسي  الغدوين 
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق فاطمةعربية120198551965
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق لطيفةوديع120199553792
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق ياسي  أيت يوسف120200554512
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)
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ملحق سليمانأيت لحميد120201555163
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ي120202555900 ملحق عبد الواحدالصنهاج 
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق يوسفعباوي120203556926
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق حميدأيت انزالي120204557700
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق هشامبلعرادي120205558398
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق إسماعيلالسالك120206558509
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق عمرمستيك120207559836
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق هشامايت بلقاسم120208562185
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق احمدايت اوشن120209564264
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق مولودالزين120210566384
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

4(تحناوت)

ملحق حفيظلفدوع120211568545
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق حفصةأبو النارص120212570340
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)
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ملحق سعيدبوجا120213572377
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ةبعوش120214572542 ملحق سمت 
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ي120215573198 ملحق الصديقبعرن 
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق امالعنور120216575142
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق عبدالكريممعزو120217575621
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق عائشةنارصي120218577369
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق شييماءوعيد120219577602
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق سناءانال120220577825
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق حافيظالشهيبات120221578684
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ي120222579231
ملحق لطيفةصفان 

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي
5(تحناوت)

ملحق عمرالسعيدي120223579949
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

ملحق صابرةالدحاوي120224580612
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)
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ملحق فاطمةاسوفغ120225581164
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

5(تحناوت)

120226583076
ملحق يوسفمع 

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي
6(تحناوت)

ملحق اميمةايببط120227583449
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق عبد الحقاوخدوج120228583478
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ي120229583665
ملحق اسامةالمزيانر

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي
6(تحناوت)

ملحق رضوانلومالي120230583965
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ي120231583970
ملحق خالدعفيف 

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي
6(تحناوت)

ملحق خالدقاجو120232585831
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق فاطمة الزهراءاباينو120233586582
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق نورةعربية120234588843
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ي120235588944
ملحق فاطمة الزهراءصدوفر

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي
6(تحناوت)

ملحق رشيدالقدوري120236589430
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)
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ملحق عبد اللطيفخليىلي120237589697
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق سفيانتلكماس120238589782
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق رشيدالنارصي120239590753
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق وفاءبرعاوي120240590992
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

6(تحناوت)

ملحق سي بوبكرايت لحسن120241591637
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ةبزديك120242591950 ملحق كت  
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق عائشةفنيش120243592520
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق جميلةبوالدنيت120244593121
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق سوميةمريود120245593260
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

اوي120246594078 ملحق نزهةالعض 
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق رشيدلمخنض 120247595589
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق عبد الرزاقبن الزي120248598493
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)
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ىوزراري120249599629 ملحق  بشر
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق حسناكيكي120250600296
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق حسنبوالريش120251602021
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ي120252603515 ملحق محمدلغرين 
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق رشيدةاغالن120253604166
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ملحق محمداكزار120254604455
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

7(تحناوت)

ي120255604857
ملحق خولةرافر

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي
7(تحناوت)

ملحق رشيدةالمباركي120256604885
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ي120257605328
وفر ملحق زكرياءالشر

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي
8(تحناوت)

ملحق رجاءابو النوافل120258605655
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق ع الوهابعلوي120259607899
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق عىلياولحسي  120260608172
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)
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ملحق نورالدينأيت أفقت 120261609371
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق ابتسامالهوين120262611182
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق عزيزةالتونشي120263611358
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ي120264611435
ملحق فاطمةالعبدون 

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي
8(تحناوت)

ي120265612298
ملحق أيوبالقرن 

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي
8(تحناوت)

ملحق زهت النجاري120266612602
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق عبدالحكيمحيم120267613909
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ي120268613994 ملحق فريدقرطون 
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق عزالدينزيوض120269614504
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ملحق حميدايت يوس120270614616
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

8(تحناوت)

ي120271614913 ملحق ياسي  صت 
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

يف120272615604 ملحق ياسي  منشر
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)
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ملحق يوسفاكروم120273615657
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق   محمدبلحاج120274619545
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

120275619567
ملحق خالدايت اعفر

الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي
9(تحناوت)

ملحق مصطف بوسويس120276619715
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق فاطمة الزهراء شوطار120277620768
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ي120278624241 ملحق صباحراج 
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق عبد الحفيظكداح120279624788
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ي120280631496 ملحق مصطف الصغت 
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق عبد هللاواعمرو120281632497
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

ملحق سمت زدون120282634054
الثانوية اإلعدادية المجد الحوز: إقليمتربوي

9(تحناوت)

لحسنالزيادي140001364577
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
1(اورير

ي140002366467
يوسفالعمزان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

1(اورير

Page 1018/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم
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ي140003368164 ياسي  وركن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
1(اورير

دنيازمزامي140004368833
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
1(اورير

 الحسي  مفتاح140005369426
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
1(اورير

ياسي  بالي140006370109
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
1(اورير

عبدالسالمامزيلن140007370135
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
1(اورير

يونسالنارصي140008370320
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
1(اورير

عبد الصمداعيش140009371034
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
1(اورير

ي140010371642 أميمةالخضت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
1(اورير

عمادجبور140011372460
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
1(اورير

عبد الهاديلميم140012373162
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
1(اورير

ي140013373471
جمالجوسر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

1(اورير

عمرالحيول140014373678
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
1(اورير

Page 1019/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

140015375257
المصباجي 

يونسالعتيق
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
1(اورير

هشامإدبن همو140016375306
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
2(اورير

يونسبوزيل140017375787
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
2(اورير

جوادبرقاش140018375923
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
2(اورير

سكينةمرزاق140019376467
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
2(اورير

رشيدابردى140020376684
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
2(اورير

يوسفالمكي140021377026
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
2(اورير

حمزةالموساوي140022378455
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
2(اورير

بدرايت دحان140023378745
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
2(اورير

وز140024378794 محمدالبت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
2(اورير

نورالدينأيت بعىلي140025380464
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
2(اورير

مريملخفيف140026381615
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
2(اورير
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عبد الرحيمايت امغار140027382251
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
2(اورير

ي140028383497
عبدالمالكايت القاض 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

2(اورير

رشيدأمجوض140029384855
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
2(اورير

امي  ايت لحسن140030384979
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
2(اورير

عبدالجباراسحيمي140031385275
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
3(اورير

ي140032385452
فاطمة الزهراءالقرسر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

3(اورير

عمادوشن140033385875
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
3(اورير

ي140034385895  فاطمة الزهراءالنفت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
3(اورير

هندالزموري140035386029
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
3(اورير

أيمننيشة140036386041
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
3(اورير

عبد االلهصدقاوي140037386160
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
3(اورير

عبد هللابولعظام140038386666
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
3(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

عبدالجليلالرايس140039386852
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
3(اورير

إرساءخلفاوي140040387087
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
3(اورير

صالح الدينبنهالل140041389421
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
3(اورير

حمزةالنيتالي140042390431
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
3(اورير

ياسي  بولحيا140043390633
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
3(اورير

ياسي  الزايكيو140044391798
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
3(اورير

ي140045393158
سميحة معادالراصف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

3(اورير

مروانصبت 140046393915
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير

انواراجانا140047394955
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير

يالوردي140048397264 عبد الغن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير

إبراهيمبامحيل140049400459
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير

حميداعناية140050401446
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

حمزةالوالي140051401843
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير

سكينةبوجديكن140052402138
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير

فؤاداحزماض140053402344
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير

رجاء  أوزيو140054402367
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير

زكرياء تيشوة140055402430
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير

خديجةسلمان140056403329
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير

عبد الرحمانبليهي140057405794
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير

سهامدحو140058408622
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير

شيماءبوخالف140059409427
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير

رشيداغان140060409873
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
4(اورير

حوريةزاهر140061410557
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
5(اورير

زكرياءالغوات140062410933
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
5(اورير
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

فوزيةحمدي140063411135
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
5(اورير

سهامراسخ140064411653
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
5(اورير

زكرياءعجل140065412305
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
5(اورير

حياةبليازيد140066412377
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
5(اورير

حسناءبويخساين140067413208
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
5(اورير

زهرةالهاللي140068413334
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
5(اورير

طارقالجالوي140069414581
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
5(اورير

ي140070415156
فالزوالنر ارسر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

5(اورير

اسماعيلانار140071415632
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
5(اورير

ي140072417103
سلمةالكوسر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

5(اورير

يوسفايت الرايس140073417991
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
5(اورير

عفانمكافح140074420062
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
5(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

حبيبةالخاديري140075423217
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
5(اورير

مصطف بنعبو140076423846
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
6(اورير

خولةجمجام140077424090
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
6(اورير

عصامايتخويا140078425958
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
6(اورير

عىلياترب140079430914
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
6(اورير

عادلاكاك140080431122
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
6(اورير

عدنانالحداوي140081431729
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
6(اورير

فاطمة الزهراءالمرسي140082432180
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
6(اورير

حميدبنعبيد140083432651
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
6(اورير

ي140084434554
جمالالمودن 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

6(اورير

ناديةمكاوي140085434961
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
6(اورير

يونسأيت منصور140086435897
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
6(اورير
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي140087437403
 امالالوردان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

6(اورير

زينبةامزيل140088437605
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
6(اورير

عبداإللهعينوس140089438446
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
6(اورير

عصامالرمي140090439186
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
6(اورير

عصامالتقدمي140091439715
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير

عبد الرحيم الوردي140092439900
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير

حنانجراري140093440410
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير

منت بلحويرية140094441503
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير

أحمداقديم140095441610
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير

عبد الصمدبوزكية140096442678
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير

ىالعشي140097444126 بشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير

خليلنارصي140098444950
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

رشيدالدغور140099444970
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير

خالدعمار140100445188
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير

ابراهيماوزك140101446259
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير

فاطمة الزهراءامزدوي140102447132
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير

ياسي  زروال140103451027
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير

عبد الحكيمبن كروم140104453193
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير

سفيانامي   السالم140105453205
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
7(اورير

دعاءايت السعيد140106454199
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
8(اورير

محمدلقبابشة140107455203
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
8(اورير

ارطي140108455803 عبد الحميدالشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
8(اورير

نور الديناسلهمي140109456138
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
8(اورير

محمدمرابط140110457563
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
8(اورير
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جماعي استدعاء

حموبويكروان140111457897
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
8(اورير

عصاماغجدام140112458903
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
8(اورير

عتيقزمراو140113460282
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
8(اورير

أنسلكت  140114460651
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
8(اورير

حسنمجعو140115460858
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
8(اورير

نزي  هةخرموش140116461423
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
8(اورير

 موالي عبد الفارسي140117462152
العزيز

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

8(اورير

عبد الرحيم المعتصم140118463653
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
8(اورير

وسامالسعدي140119465678
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
8(اورير

فاطمة الزهراءفهمي140120466210
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
8(اورير

خديجةاقديم140121466375
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
9(اورير

140122468299LasfarZakaria

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

9(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ابتسامأبرغو140123469795
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
9(اورير

ي140124471652
خالدالعمران 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

9(اورير

طارقاألنعامي140125473434
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
9(اورير

ي140126473915 محمدسامنر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
9(اورير

عمربليىلي140127475005
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
9(اورير

محسنشابوري140128475378
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
9(اورير

بهيةدريك140129475510
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
9(اورير

 عبد هللاݣرام140130476586
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
9(اورير

ي140131476870
فاطمة الزهراءالغيانر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

9(اورير

فوزيالمنتار140132477979
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
9(اورير

المهديالزواوي140133478855
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
9(اورير

محمداهنيش140134479789
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
9(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

حياةتزكارت140135480212
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
9(اورير

حياةرياض140136480301
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير

ىملوكي140137480540 بشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير

جمالالربيب140138480547
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير

أنسيداكي140139480883
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير

نورالدينتاج140140484450
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير

ىمولود140141486728 بشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير

مليكةواكوز140142488612
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير

عبدالصمدفاضل140143490410
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير

الزهراويجواد140144490848
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير

رشيدالعيصوط140145491612
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير

وئامحابة140146491845
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

فيصلالتميم140147491859
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير

اسماعيلالنائر140148492109
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير

يونسمسكت140149493726
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير

عبد الوهابحمومي140150494825
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
10(اورير

حمزةأعراب140151495377
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
11(اورير

زكرياءوسكسو140152495761
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
11(اورير

محجوبرباع140153496289
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
11(اورير

ودادايت الطالب140154498379
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
11(اورير

لبن طيهيطي140155500156
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
11(اورير

حفصةأنوار140156500313
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
11(اورير

محمداسويلك140157500475
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
11(اورير

اسماعيلتورتيت140158501145
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
11(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

لبن اجنوين140159501695
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
11(اورير

مريمموصديق140160501915
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
11(اورير

 يوسف منصوري140161505612
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
11(اورير

أيوبامنوي140162506900
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
11(اورير

ي140163507101 عبد الجليلاركين 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
11(اورير

ي140164507645
أحالملعكبف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

11(اورير

بوبكراومنهنا140165507724
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
11(اورير

ي140166508194 عبدالرزاقاالحساين 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
12(اورير

و140167508828 سعيدةامت  
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
12(اورير

محمد الويزات140168508917
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
12(اورير

امالانس140169509019
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
12(اورير

مليكةالكرطيط140170511052
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
12(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بوستةالمتوكل140171511481
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
12(اورير

حمزةالمنصوري140172512030
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
12(اورير

سكينةهيمي140173513623
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
12(اورير

سكينةأيت الطالب140174514349
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
12(اورير

ليىلانفالس140175514591
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
12(اورير

ي140176515205
المصطف دحان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

12(اورير

عبد الواحدرسام140177515272
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
12(اورير

مريمقزيز140178516652
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
12(اورير

عمادايت عالل140179519045
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
12(اورير

هشامالجبىلي140180520484
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
12(اورير

ات140181520562 اسماعيلالنويض 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
13(اورير

اسماءفتح الخت 140182522678
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
13(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يوسفاحمي140183527018
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
13(اورير

أمي  عزاب140184528316
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
13(اورير

خديجةبوزكار140185528460
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
13(اورير

كريمةمكودي140186529766
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
13(اورير

لبن حلوات140187530526
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
13(اورير

المختارايت بن ادار140188530956
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
13(اورير

إيمانجاللي140189532944
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
13(اورير

لبن لطيف140190534089
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
13(اورير

طريقلحرش140191534839
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
13(اورير

ي140192535181
سارةواف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

13(اورير

فاطمةجناح140193537447
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
13(اورير

أسماءالعواد140194537747
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
13(اورير
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يالصحراوي140195539775
لطف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

13(اورير

عثمانمنهت 140196541259
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
14(اورير

ياسي  أيت انزالي140197542610
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
14(اورير

عبد الفتاحالحالة140198543735
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
14(اورير

مريةأيت بحمد140199546822
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
14(اورير

محسنسيمو140200548961
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
14(اورير

نعمانكران140201549049
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
14(اورير

عصامالعماري140202549915
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
14(اورير

ي140203551379
الحبيببران 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

14(اورير

ىبونة140204552202 بشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
14(اورير

وجدانالفنان140205557460
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
14(اورير

مصطف والداكر140206558048
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
14(اورير
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يونسالكربة140207561001
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
14(اورير

جوادالدرجون140208561665
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
14(اورير

ياسي  البوي  هي140209563768
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
14(اورير

ي140210565101 محمدالناج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
14(اورير

لحسنالغازي140211565159
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
15(اورير

140212565813
خاشع 
عدنانالرحمان

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

15(اورير

عبد الرحيمايت الطاهر140213567660
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
15(اورير

ي140214569568 عبد الرحيمالذهن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
15(اورير

عبد هللاايت امغار140215569591
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
15(اورير

خديجةبادو140216572408
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
15(اورير

احمدادموس140217573323
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
15(اورير

مهديكمال140218576372
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
15(اورير
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جماعي استدعاء

رشيدشاكر140219576652
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
15(اورير

ي140220578481
حمزةحسان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

15(اورير

عبد الحكيمايت الحاج140221578831
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
15(اورير

أنسحيدوس140222579053
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
15(اورير

 عبد الرحيمايت بن عال140223580806
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
15(اورير

امينةعوة140224581078
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
15(اورير

سكينةلخروف140225582862
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
15(اورير

حسنأزناك140226584071
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
16(اورير

أسماءملوكي140227584801
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
16(اورير

مصطف تولوت140228585107
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
16(اورير

محمدباخان140229585191
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
16(اورير

خديجةمزوز140230588561
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
16(اورير
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جماعي استدعاء

ي140231588781
عمادالزيتون 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

16(اورير

حسناءعفيف140232590926
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
16(اورير

محمدحيمود140233591404
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
16(اورير

نورةصعصاع140234592097
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
16(اورير

افلقصت 140235592291 رسر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
16(اورير

ماجدةماموري140236593236
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
16(اورير

ي140237593397 عبدالعزيزالتوخسين 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
16(اورير

ي140238593648
عبد الحفيظميمون 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

16(اورير

مريااصنيبة140239594024
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
16(اورير

عبد هللاميمي140240594416
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
16(اورير

انوارالجباوي140241596046
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
17(اورير

مرادابن العالم140242596070
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
17(اورير
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جماعي استدعاء

رجاءجعفر140243596713
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
17(اورير

مينةايت ابرايم140244597396
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
17(اورير

عمرقاش140245597436
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
17(اورير

ياسي  أدليمي140246599256
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
17(اورير

إيمانصامم140247601287
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
17(اورير

المصطف فكراش140248602594
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
17(اورير

140249603377
الوليدي 
محمدشميعة

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

17(اورير

140250603409
ايت عبد 
عبدالواحدالخالق

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم

17(اورير

كمالاضاها140251603826
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
17(اورير

محمدكومي140252604257
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
17(اورير

ان140253607565 محسنجت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
17(اورير

حسنةالعروضي140254607699
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
17(اورير
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شيماءأيت سوا140255608048
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
17(اورير

ناديةأيت بال140256608943
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير

فاطمة الزهراءقافلة140257611068
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير

طارقبنحم140258611149
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير

وليدارواكة140259611442
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير

عبد اللطيفاكرام140260611609
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير

يوسفربيعي140261611981
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير

سعيدالجوي    ج140262613203
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير

ي140263615358 كريمناج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير

عزيزاللوكي140264616047
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير

عمرتخيام140265616893
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير

ة140266616998 أنيسبوخت  
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير
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مريمدوااللوان140267617082
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير

فيصلالماكري140268618786
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير

عائشةبورزيق140269618807
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير

جوادمحمدي140270623152
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
18(اورير

اسماعيلاكروم140271623717
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
19(اورير

أسماءمحض 140272624482
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
19(اورير

عزالدينفارسي140273624622
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
19(اورير

توفيقبحمو140274625866
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
19(اورير

حكيمةامسكي  140275626974
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
19(اورير

محمدزغمان140276630666
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
19(اورير

يوسفالرامي140277630828
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
19(اورير

اسامةالعمري140278630941
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
19(اورير
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يونسأوالد الشليح140279632287
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
19(اورير

ي140280633150 حنانجمج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

ايت )الثانوية التأهيلية ابطيح الحوز: إقليم
19(اورير

نعيمةالكابوس540001385187
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

رضوانأيت عىلي540002385905
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

حنانالكرويز540003386657
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

540004388467
أيت الطالب 

وائلأحماد
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

إبتهالبوستة540005389747
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

فمفتاح540006390102 أرسر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

سعدالواسمي540007390702
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

ي540008394828 فاطمة الزهراءالشطين 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

ي540009395292
محمدبوقف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم

1(بلدية شيشاوة)البخاري 

كوثرالهروم540010398673
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم
1(بلدية شيشاوة)البخاري 
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يونسالعروسي540011400191
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

محمدمنصوري540012405507
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

ي540013408315
انسالديان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم

1(بلدية شيشاوة)البخاري 

ابراهيملكهيدة540014409027
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

قاوي540015410534 الحسي  الشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

توريةارودان540016412941
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

ي540017414368
عصامالغزوان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم

2(بلدية شيشاوة)البخاري 

عبداإللهالشاوي540018417816
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

سناءالنعومي540019418001
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

مرادالراجع540020419983
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

زكرياءالخضت 540021427179
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

ي540022427468 احمداحمن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم
2(بلدية شيشاوة)البخاري 
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

سارةكوضاها540023429018
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

زهت النعومي540024429237
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

ينجيد540025439724
عبد الواف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم

2(بلدية شيشاوة)البخاري 

كوثرمضي540026440154
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

يونسالمنصوري540027441702
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

سارةلحن540028441892
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

دنياارجيلة540029442175
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

محسنادراعو540030456413
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

ابتهالكسوبة540031473809
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

فاطمةبلدي540032480234
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

إيمانالبشالي540033483225
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

ي540034487408 رشيدالهت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم
3(بلدية شيشاوة)البخاري 
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ابراهيمابوهالل540035493299
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

محمدبندردكة540036499343
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

نشينفنيدة540037499489
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

ياسي  اهل بن طالب540038501605
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

سهيلالمنافع540039503082
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

موالي عبد الكريمي540040503984
الكريم

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم

3(بلدية شيشاوة)البخاري 

ي540041507796
سارةحروسر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم

3(بلدية شيشاوة)البخاري 

فرحمصلح540042511715
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

ي540043519658
اخليفةالصاف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم

3(بلدية شيشاوة)البخاري 

محمدالعنكي540044520066
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

عمادغانم540045520785
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

نورالدينمبسط540046522208
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم
4(بلدية شيشاوة)البخاري 
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

فاطمةباخديل540047524205
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

مديحةفتجي540048524673
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

عبد الرحيمامكرود540049534337
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

سكينةالتهالي540050535297
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

مريمأعىلي540051536112
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

فاوي540052536969 أيوبالشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

عبد اللطيبفالحمداوي540053538570
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

اميمةالصبان540054539334
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

ود540055540971 سليمةارسر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

فحادق540056543931 ارسر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

عماددكداك540057545922
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

ي540058547648 فاطمةالراج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم
4(بلدية شيشاوة)البخاري 
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

سميةانعاشور540059552981
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

سالماالدريشي540060554853
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

نعيمةايت بيقران540061563090
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

عزيزالمرابطي540062564152
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

أيوبصماد540063568653
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

أيوبالحوزي540064570646
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

ياسي  بالخادير540065575838
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

مريمايت حمان540066578246
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

هشامالعشي540067578686
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

عبد الرحماندحو540068579165
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

عبدالعزيزازحرو540069583148
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

عبدلعالياعبيدي540070589327
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم
5(بلدية شيشاوة)البخاري 
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

540071590461
زين الدين 

عبد االلهاالدريشي
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

540072593084balkhadirsmail

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم

5(بلدية شيشاوة)البخاري 

عبد الكبت أفراح540073595771
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

عمرابلحسن540074598472
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

لمياءبودادن540075598487
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

مليكةايت بعكي540076606709
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

اسماعيلأمدجار540077608954
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

ايوبالمجاهد540078614503
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

سعيدالميلودي540079616635
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

هاجربويكنون540080624605
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

عبدالصمدميدون540081625361
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

عزيزةايت قاد540082625695
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليم
6(بلدية شيشاوة)البخاري 
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

حليمةسكام540083625745
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

يحن الفاروق540084633073
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

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

الملحق لحسنرحمون530001371419
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق رشيدالدكالي530002371951
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق مباركمركول530003388747
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق نزهةعبو530004390163
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق إيمانالخريضي530005390544
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق زكرياءفليلو530006392426
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق حسنحشي530007398327
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق مصعبالعرجان530008414842
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق حسنالغزالي530009418255
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق عزيزلشهب530010419935
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الملحق مصطف اغبال530011425549
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق عزالدينأمنصور530012430936
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق ايماناسكوري530013431506
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق أمي  اليوسي530014448268
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق فاطمة الزهراءالعباسي530015465114
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

7(بلدية شيشاوة)البخاري 

ي530016468078
الملحق أميمةالعمران 

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

الملحق ابتسامايت بلعيد530017468902
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

8(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق سناءأنظام530018470851
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

8(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق فايزةمروان530019481685
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

8(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق عبدالواحد حايدو530020486464
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

8(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق فاطمةأرسار530021494403
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

8(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق المصطف الداودي530022496981
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

8(بلدية شيشاوة)البخاري 
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جماعي استدعاء

الملحق ابتساماعماليش530023505183
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

8(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق ناديةالكاسمي530024505901
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

8(بلدية شيشاوة)البخاري 

ضور530025506514 الملحق عبد العزيزارص 
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

8(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق عثمانايت الحسن530026508676
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

8(بلدية شيشاوة)البخاري 

ي530027514311 الملحق عبد الحميداليعقون 
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

8(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق خديجةأهنتاش530028522105
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

8(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق حفيظةايت ايدار530029523228
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

8(بلدية شيشاوة)البخاري 

ةايت امادي530030538904 الملحق بشر
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

8(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق سعيدةوعزيز530031569343
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

9(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق عبدالجليلامعرس530032570711
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

9(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق اسماعيلرفيق530033576961
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

9(بلدية شيشاوة)البخاري 

الملحق حسنشهيب530034576997
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

9(بلدية شيشاوة)البخاري 
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جماعي استدعاء

الملحق لبن لعضيىلي530035578082
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

9(بلدية شيشاوة)البخاري 

ي530036579981
الملحق عزيزةاليوسف 

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

الملحق كريمةالسوسي530037581090
الثانوية التأهيلية اإلمام شيشاوة: إقليماالجتماعي

9(بلدية شيشاوة)البخاري 

ملحق محمدسالمي520001364684
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

1(بلدية شيشاوة)

ملحق محمداوليلة520002365076
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

1(بلدية شيشاوة)

ملحق ياسي  وعزيز520003366806
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

1(بلدية شيشاوة)

ملحق ودادالهروم520004368560
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

1(بلدية شيشاوة)

ملحق عبد العزيزأتكار520005368602
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

1(بلدية شيشاوة)

ملحق محمدويرار520006370627
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

1(بلدية شيشاوة)

ةروبال520007371762 ملحق سمت 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

1(بلدية شيشاوة)

ملحق جميعةالبنست 520008371782
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

1(بلدية شيشاوة)

ملحق شيماءمجي الدين520009373768
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

1(بلدية شيشاوة)
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جماعي استدعاء

ملحق عبد العزيزبن حمو520010377710
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

1(بلدية شيشاوة)

ملحق السعيدبنماد520011377810
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

1(بلدية شيشاوة)

ملحق جمالرفيق520012378895
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

1(بلدية شيشاوة)

ي520013379042
ملحق عبد الواحدالزيان 

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

ي520014379589
ف  ملحق ابراهيمرسر

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

ملحق لطيفةاشكراد520015383275
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

1(بلدية شيشاوة)

ي520016383697
ملحق سعيدالجرمون 

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

ي520017384224 ملحق اسماعيلالهذن 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

2(بلدية شيشاوة)

ملحق يوسفنيت عبد هللا520018384568
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

2(بلدية شيشاوة)

ملحق حسنايت عبد هللا520019386151
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

2(بلدية شيشاوة)

ملحق عبدالعاليبولكراد520020388072
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

2(بلدية شيشاوة)

ملحق مصطف الباز520021389313
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

2(بلدية شيشاوة)
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ملحق الياسالقادري520022391233
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

2(بلدية شيشاوة)

ملحق سعيدكنايش520023391704
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

2(بلدية شيشاوة)

ملحق محمدازدو520024392452
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

2(بلدية شيشاوة)

ملحق فاطمةايت القائد520025393815
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

2(بلدية شيشاوة)

ملحق نزهةرحمون520026394741
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

2(بلدية شيشاوة)

ملحق سميةالعطاري520027397083
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

2(بلدية شيشاوة)

يلمي  520028398048 ملحق عبدالغن 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

2(بلدية شيشاوة)

ملحق جمالبوشة520029398684
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

2(بلدية شيشاوة)

ملحق ياسي  خديد520030400825
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

2(بلدية شيشاوة)

ي520031401392
ملحق عبد العزيزلخلوف 

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

ي520032402723 ملحق عثمانابرج 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

3(بلدية شيشاوة)

ملحق كمالبتبغ520033404358
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

3(بلدية شيشاوة)
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ملحق إدريسلكريدة520034406018
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

3(بلدية شيشاوة)

ي520035406145 ملحق الطاهرالحاج 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

3(بلدية شيشاوة)

ملحق محمدايت الطالب520036407376
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

3(بلدية شيشاوة)

ملحق لحسنايت حما520037407506
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

3(بلدية شيشاوة)

ملحق خديجةالصالح520038409222
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

3(بلدية شيشاوة)

ي520039409883
ملحق اسماءالكداون 

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

ي520040410070
ملحق عبدهللاالمدان 

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

ةحرفاوي520041413200 ملحق سمت 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

3(بلدية شيشاوة)

ملحق هشامعصفور520042417104
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

3(بلدية شيشاوة)

ملحق عمرأيت عبو520043422472
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

3(بلدية شيشاوة)

ملحق سعيدةلفراوي520044423568
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

3(بلدية شيشاوة)

ملحق المهديسوهت 520045426499
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

3(بلدية شيشاوة)
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ملحق ياسي  همو520046427909
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

4(بلدية شيشاوة)

ي520047430663
ملحق حياةالشبان 

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

ملحق زكرياءلعفيشي520048431441
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

4(بلدية شيشاوة)

ملحق خولةالتادلي520049431619
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

4(بلدية شيشاوة)

ملحق عبدالصادقمطيش520050431920
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

4(بلدية شيشاوة)

ي520051433222 ملحق جمالالعرن 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

4(بلدية شيشاوة)

ملحق عبدالمومنويجان520052433397
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

4(بلدية شيشاوة)

ملحق ابتسامالصفادي520053435726
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

4(بلدية شيشاوة)

ملحق نجوىالصافدي520054435727
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

4(بلدية شيشاوة)

ملحق سكينةتيديىلي520055435728
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

4(بلدية شيشاوة)

ملحق خاليدالسوسي520056436198
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

4(بلدية شيشاوة)

ملحق عبد اللطيفزروال520057440923
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

4(بلدية شيشاوة)
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ملحق عبدااللهبهوادي520058442407
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

4(بلدية شيشاوة)

ملحق الحسي  أيت فارس520059442417
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

4(بلدية شيشاوة)

520060442992
ايت عىلي 
ملحق احمداوعدي

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

ملحق حسنهلول520061446646
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

ملحق ابراهيملشقر520062447426
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

ملحق محمدالخديم520063448653
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

ملحق خولةاالشكر520064449560
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

ي520065450734 ملحق محمودالوالي الحاج 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

ملحق سناءالمودن520066451459
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

ي520067454825 ملحق شيماءعرن 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

ملحق هشامبوهوش520068456709
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

ملحق حسنالعالوي520069457306
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

Page 1057/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق زايداحماد520070462756
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

ملحق توفيقأفضال520071463208
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

ملحق ياسي  الصولي520072464485
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

ملحق سكينةابرادني  520073465870
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

ملحق مريمبوبدارة520074468195
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

ي520075470013 ملحق لبن عنان 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

5(بلدية شيشاوة)

ملحق عبد الرحمانبقدير520076472627
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

6(بلدية شيشاوة)

ملحق مريماللود520077475082
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

6(بلدية شيشاوة)

ملحق نزهةفكار520078475158
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

6(بلدية شيشاوة)

ملحق حسناءكردون520079475727
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

6(بلدية شيشاوة)

520080479082
أيت عبد 

ملحق محمدالنعيم
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

6(بلدية شيشاوة)

ملحق عبد الكريمالدزة520081486470
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

6(بلدية شيشاوة)
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ملحق ايوببيغيش520082493407
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

6(بلدية شيشاوة)

ي520083493902 يلعرين  ملحق عبد الغن 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

6(بلدية شيشاوة)

ملحق عادلالباز520084494160
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

6(بلدية شيشاوة)

ي520085495012
ملحق حساملوريفر

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

ملحق سعادجويد520086497467
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

6(بلدية شيشاوة)

ملحق زهرةالكرارى520087500418
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

6(بلدية شيشاوة)

ملحق عبد المولالسعيد520088500701
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

6(بلدية شيشاوة)

ملحق غزالنمراوي520089501788
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

6(بلدية شيشاوة)

ملحق جمالبن ايطو520090503772
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

6(بلدية شيشاوة)

ي520091504802
ملحق ليىلصدفر

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

ىبن حمدان520092507112 ملحق بورسر
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

7(بلدية شيشاوة)

ملحق حمزةاكويس520093507871
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

7(بلدية شيشاوة)
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ملحق سكينةبن بال520094508286
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

7(بلدية شيشاوة)

ي520095508758
ملحق توفيقالجكان 

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

يك520096510116 ملحق لحسنمت 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

7(بلدية شيشاوة)

ملحق البشت ايت هيبة520097510396
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

7(بلدية شيشاوة)

ملحق حنانمهمة520098510458
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

7(بلدية شيشاوة)

ي520099510460
ملحق محمدالقراسر

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

ملحق إسماعيلأوزال520100511688
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

7(بلدية شيشاوة)

ملحق يونستعلبة520101513340
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

7(بلدية شيشاوة)

ملحق عبد الحفيظايت عقا520102515920
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

7(بلدية شيشاوة)

ملحق هندمنصور520103516525
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

7(بلدية شيشاوة)

ملحق محمداوبال520104517131
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

7(بلدية شيشاوة)

ملحق قمرالجنوري520105517993
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

7(بلدية شيشاوة)
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ملحق اكرامحمدي520106518314
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)

ي520107518637 ملحق عصامالهداج 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)

ملحق رشيدابضار520108518644
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)

ملحق نعيمةبيكة520109519324
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)

ملحق شيماءرمضان520110522010
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)

ي520111522155 ملحق يوسفالشعين 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)

ملحق يوسفنجاي520112522986
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)

ملحق حسنقاسي520113523081
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)

ملحق غزالنقدري520114523909
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)

ملحق أسماءالهومري520115524728
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)

ملحق ثوريةكريعة520116524805
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)

520117525406BouananiHasna
ملحق 
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)
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ملحق محمدمرغوب520118525978
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)

ملحق ابراهيمبنكرباش520119526339
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)

ملحق الحسي  ايت منصور520120528339
الثانوية التأهيلية ابن العربي شيشاوة: إقليمتربوي

8(بلدية شيشاوة)

ملحق فاطمة الزهراءالرياجي520121528706
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

9(بلدية شيشاوة)

ي520122530570
ملحق سفيانعطوسر

ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 
9(بلدية شيشاوة)

ملحق مريمأمدجار520123531714
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

9(بلدية شيشاوة)

ملحق محمدنيت العشي520124535704
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

9(بلدية شيشاوة)

ملحق فاطمةاخميس520125537054
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

9(بلدية شيشاوة)

ملحق سفيانالتهيم520126537098
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

9(بلدية شيشاوة)

ملحق سعيدالعروسي520127538432
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

9(بلدية شيشاوة)

ملحق حسناءالعوام520128540656
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

9(بلدية شيشاوة)

ملحق  الحسي  أوجعا520129541599
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

9(بلدية شيشاوة)
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ملحق عبد الغفورالنجمي520130541610
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

9(بلدية شيشاوة)

ملحق يحن أيت باحدو520131542307
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

9(بلدية شيشاوة)

ملحق سكينةاولحاج520132544795
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

9(بلدية شيشاوة)

ملحق نفيسةالسطوري520133545491
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

9(بلدية شيشاوة)

ملحق اسماعيلاقشاب520134545492
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

9(بلدية شيشاوة)

ملحق عبدالمجيدبلقايد520135545915
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

9(بلدية شيشاوة)

ملحق عبد العاطيالسطوري520136545984
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)

ملحق كوثرالقالل520137547693
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)

ملحق الحسي  اصواب520138548267
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)

ملحق احمدالدويب520139549153
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)

يحة520140551724 ملحق سارةبورسر
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)

ملحق محمدالزين520141552396
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)
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ملحق اسماعيلالكراري520142557255
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)

ملحق المهديالعيساوي520143559034
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)

ملحق الحسي  الزهروي520144562698
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)

ملحق زهت لغمت 520145564782
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)

فةالجمىلي520146566782 ملحق رسر
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)

ملحق وفاءمومن520147568063
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)

ملحق مصطف أبرزاق520148569324
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)

دوك520149571819 ملحق راضيةالت  
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)

ملحق سهامالتادلي520150573555
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

10(بلدية شيشاوة)

ملحق هشامأبرهان520151574637
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)

ملحق مريماالشهب520152574866
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)

ملحق خديجةالعقري520153578649
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق محمدلكطب520154582027
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)

ملحق السعديةالثابت520155586613
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)

ملحق ادريسالعيساوي520156587972
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)

ملحق هشامالعالم520157589971
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)

ملحق سكينةالخريضي520158591765
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)

ملحق زهرةاالزهري520159593517
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)

ملحق الحسي  معزوز520160594359
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)

ملحق امحمداقباب520161594623
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)

ملحق سكينةالحيمر520162598129
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)

ملحق أسماءبالوي520163599982
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)

ملحق يوسفاسماعيىلي520164600544
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)

ملحق عمرايت تغراط520165602982
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

11(بلدية شيشاوة)
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جماعي استدعاء

ملحق   سعيدةايت اكن520166603001
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

12(بلدية شيشاوة)

ملحق سعيدزوهري520167603194
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

12(بلدية شيشاوة)

ملحق اخلفمحمد520168605614
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

12(بلدية شيشاوة)

ملحق هندابوريال520169607062
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

12(بلدية شيشاوة)

ملحق يوسفزنت 520170607993
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

12(بلدية شيشاوة)

ملحق غزالناالدريشي520171608676
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

12(بلدية شيشاوة)

ملحق سي محمدالمقودي520172608939
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

12(بلدية شيشاوة)

ملحق احمدالباز520173609066
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

12(بلدية شيشاوة)

ملحق وسيلةخمار520174609514
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

12(بلدية شيشاوة)

ملحق عبد العزيزبوسعيد520175609586
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

12(بلدية شيشاوة)

يباقشيش520176609670
ملحق عبد الواف 

ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 
12(بلدية شيشاوة)

ملحق أسامةيونس520177609932
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

12(بلدية شيشاوة)
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق حمزةصابت 520178611110
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

12(بلدية شيشاوة)

ملحق انوارالخلضي520179611376
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

12(بلدية شيشاوة)

ي520180611993 ملحق فاطمةحسين 
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

12(بلدية شيشاوة)

ملحق حسناءكرشمان520181612714
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

13(بلدية شيشاوة)

ي520182613344
ملحق ليىلالبستان 

ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 
13(بلدية شيشاوة)

ملحق سعادبنصت 520183613556
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

13(بلدية شيشاوة)

ملحق ياسي  سبحان520184617997
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

13(بلدية شيشاوة)

ملحق محمدالطنانية520185619680
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

13(بلدية شيشاوة)

ملحق  عبدالرزاق الوهاسي520186620193
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

13(بلدية شيشاوة)

ملحق المصطف ايت بن عىلي520187620939
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

13(بلدية شيشاوة)

ملحق رشيدسمالل520188621192
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

13(بلدية شيشاوة)

ملحق سعيدالحموم520189622914
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

13(بلدية شيشاوة)
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق فاطمة الزهراءالحايل520190626063
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

13(بلدية شيشاوة)

ي520191628707 ملحق  اسماء المرغين 
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

13(بلدية شيشاوة)

ملحق عبدالكبت أحسو520192628903
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

13(بلدية شيشاوة)

ملحق سعادالمدراع520193629045
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

13(بلدية شيشاوة)

ملحق محمدكريمي520194629957
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

13(بلدية شيشاوة)

ملحق جمالالمنقاري520195631730
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

13(بلدية شيشاوة)

ملحق ادريسحنيفة520196632037
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

14(بلدية شيشاوة)

ملحق حفيظازرك520197634424
ي شيشاوة: إقليمتربوي الثانوية التأهيلية ابن العرب 

14(بلدية شيشاوة)

الملحق نجاةبلعز230001383014
1الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق حفيظةبولفراح230002386459
1الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق كريمةالطل230003387661
1الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق صالحالحجاب230004388043
1الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الملحق مديحةاقريمش230005388079
1الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

ي230006389467
الملحق فاطمةالحيان 

1الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

ي230007390563
الملحق رضوانالدحان 

1الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق نجاةبصدو230008396805
1الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

ي230009398862 الملحق المحجوبالزهت 
1الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق أسماءالبضي230010410745
1الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق سعيدخلدون230011413372
2الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق إبراهيمبوكجدي230012414883
2الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

كاوي230013419272 الملحق مریمالت 
2الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

يدروم230014436729 الملحق عبد الغن 
2الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

ان230015451048 الملحق اكرامكت 
2الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق وليدبصور230016453533
2الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي
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جماعي استدعاء

الملحق حسنبلحرشة230017455372
2الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق عبدالعاليالحمري230018455419
2الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق هشامبالحاج230019466741
2الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق غزالنلقطيب230020467343
2الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق رشيدالهاشمي230021468755
3الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق حسنالحمومي230022470349
3الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق عبدااللهالسباعي230023475925
3الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق سناءعربتشو230024510127
3الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق سكينةرزيق230025516350
3الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق هشامالخليل230026516580
3الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق عبد اللطيفالوكيل230027525101
3الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق رفعتاشبيشب230028527470
3الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

Page 1070/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الملحق عبدالفتاححني  230029562966
3الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق أميمةأيت محند230030577506
3الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

ي230031601654
الملحق فاطمةالعمارنر

4الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق سعيدةعمراوي230032604217
4الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

الملحق مريمالوردي230033630912
4الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليماالجتماعي

ي220001368336 ملحق عبدهللالبقت 
5الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق يونسبودرجة220002368981
5الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ف الدينمعتر 220003385765 ملحق رسر
5الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق سهامالطاهري220004386728
5الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق عبد الرحمانزروق220005386984
5الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220006390466
ملحق بلعيدالقاض 

5الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق نعيمةالكنانة220007394587
5الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي
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االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق عثمانبوعمامة220008395455
5الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق يوسفالمنصوري220009396635
5الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق نبيلةرحو220010400489
5الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق مينةناعم220011406060
6الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق كمالدباج220012406384
6الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق لمياءالقضاوي220013406559
6الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق عبد اللطيفزروق220014412980
6الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق محمدمرزوك220015413468
6الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق رشيدمزوز220016415448
6الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق ايوبالقابضة220017421809
6الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

وك220018425310 ملحق جوادمت 
6الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق فاطمةالمخطاري220019429470
6الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق محسنحدان220020432915
6الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220021433440
ملحق هشامزمرون 

7الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق ياسي  بن ميك220022434099
7الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق مريمالحطاب220023436282
7الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق اسماعيلالدرباكي220024436503
7الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق بهيجةرحمات220025439707
7الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق ناديةلقرع220026445392
7الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق خولةالصقىلي220027445436
7الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق سعادالقادري220028446229
7الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق خديجةراحل220029446744
7الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق يوسفالنارصي220030450444
7الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق  جميلةالضاوي220031453116
8الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي220032453160 ملحق محمد لحبيبابن الركين 
8الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق محمدصواب220033453578
8الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق ايمانبوجور220034455243
8الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق شيماءبلحسن220035456010
8الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق ياسي  لفري    خ220036456340
8الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220037460432 ملحق وهيبةمحجون 
8الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق رشيداكوزال220038461391
8الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق سكينةبلحمر220039463566
8الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220040466451 ملحق أسماءلعرين 
8الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق ودادلشهب220041466871
9الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق عفافلشهب220042467005
9الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220043468673
ملحق سكينةالدحان 

9الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق ايمانبضو220044468811
9الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق ايمنروين220045469306
9الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220046469606 ملحق ابتسامالحت 
9الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق رحالالخليىلي220047474824
9الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220048478528 ملحق صفاءالناج 
9الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق ياسي  ماري220049482628
9الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق اميمةبوسدرة220050485383
9الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق صفيةبن حمية220051487382
10الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق عبد الكبت محريس220052487850
10الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق رشيدبن جنان220053488958
10الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق عبد الحقبنخويرة220054488975
10الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق وفاءبنحدو220055492693
10الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي220056496967
ملحق وليدهنان 

10الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق خديجةبوقدير220057497060
10الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق عثماناالشكر220058502971
10الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220059504856 ملحق هشامالحوسين 
10الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق جوادبن الزين220060510783
10الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق اكرممعاون220061515239
11الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220062516984
ملحق ايمانالزيتون 

11الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق حسنامي  220063517339
11الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220064519238 ملحق المهديلعيشر
11الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220065521295 ملحق لطيفةصت 
11الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق نبيلةمومو220066521934
11الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق زهرةاعمارة220067524766
11الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق نعيمةالتونشي220068526936
11الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق حمزةابوي  هي220069527680
11الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق عبد الموللفحل220070527724
11الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق نجاةالقدمي220071528060
12الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق فتيحةالعزوزي220072528066
12الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق منت الدريوش220073528649
12الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق جميلةاالدريشي220074528839
12الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق عبد الرحيمسبعي220075530212
12الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق محمدهدي220076530465
12الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220077532163
ملحق نورةالسكرانر

12الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق ياسي   المتوكل220078539805
12الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220079543221
ملحق سهامالحمان 

12الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق عادلالرباع220080544224
12الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق ياسي  افرجي220081544440
13الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220082546331 ملحق سارةالعمت 
13الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق عبد الكريماعريبات220083546425
13الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق يونسحموعراب220084546612
13الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220085546641
ملحق سهاملمصارن 

13الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق حكيمبن الزين220086547044
13الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق حسنيةالعمري220087547781
13الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق ياسي  العيادي220088559384
13الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق وليدالسماعيىلي220089560131
13الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق اسماعيلبن حمية220090561032
13الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق يوسفبوطيب220091562013
14الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي220092563043
ملحق أميمةاليوسف 

14الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220093564427 ملحق هشامالحاجن 
14الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق سلوىعكونا220094566092
14الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق هدىبالطاهر220095568567
14الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220096568641 ملحق عبدالعاليالعصين 
14الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق نور الدينمحامدة220097568909
14الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق فاطمة الزهراءالحافظ220098569528
14الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق عبدالهاديالنادي220099577745
14الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق حسامهوديل220100577855
14الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق سلوىرفيق220101580132
15الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

يبلفصال220102580587
ملحق عبدالواف 

15الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق محمدبارا220103585484
15الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق موالي حسنالراجعي220104589555
15الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق نور الدينطيان220105591844
15الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق عبدالعزيزسحمود220106591977
15الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق أميمةدواب220107592321
15الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق عبدالرحيمبوعيش220108592420
15الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق عبد الجليلالمهداوي220109597242
15الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق ياسي  الطاهري220110597379
15الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق ايوبحوميدي220111597962
16الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق شيماءحفيظ220112598331
16الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق حليمةايت الجديدة220113602066
16الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق هشاممحبوب220114607073
16الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق مريماحميميص220115607746
16الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق عبدالرحمانالزاوي220116610126
16الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق عىليلوليدي220117612065
16الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220118612971 ملحق كريمةالغفت 
16الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق أيوبفريفرة220119613813
16الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي إحالن220120616629 ملحق زكيةحبين 
16الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق محمداالدريشي220121617142
17الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ش220122617202 ملحق لمياءالحت 
17الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق محسنالعباسي220123617643
17الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220124618214 ملحق عبد الغفورالكولينر
17الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق رجاءكنساوي220125619909
17الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق وهبالمعتصم220126621598
17الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق إيمانوندوري220127623701
17الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق سوميةكب220128624034
17الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق حسناءاعروش220129625405
17الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق إيمانالصداف220130628457
17الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ملحق محمدالغواغ220131630425
18الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

ي220132633110
ملحق أميمةالسكرانر

18الثانوية اإلعدادية واد المخازنالرحامنة: إقليمتربوي

عمرالصالجي240001364880
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

فاطمةالعلمي240002368649
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ايوببنوعة240003369558
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

عبدالقادرحدوي240004370469
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ي240005372697
خديجةالرضوان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
1الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

جماللقطيب240006373221
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

محمدالدفيىلي240007378374
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي240008384126 محمد أمي  الماهت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

محمدهيدان240009391428
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

 أمينةقدوري240010392462
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ربيعةالعدوي240011396265
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

عثمانالزبت 240012396538
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

البشت المزيدي240013405429
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

سكينةرحو240014406822
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ي240015414936
غيثةالغزوان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
2الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

إكرامالطوسي240016419760
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

حمزةغالب240017420418
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

محمدبلعروشية240018423177
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

جيهانالواسع240019425311
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي240020434366
افالعرن  ارسر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
2الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

خديجةبنعامر240021441517
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ضجكبدي240022442930
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

عىليسماطة240023454489
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ليىلبومسعد240024458308
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

فتيحةمحفوظ240025462096
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

حجيبةايت عامر240026464885
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

حفيظةمالك240027465252
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ي240028465955
محمدالحافط 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
3الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

المهديالفاريشي240029466120
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

يوسفاألشقر240030466474
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ي240031472799 حمزةاوبكن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ة240032474881 محمداعمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ي240033480002
اسماعيلودان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
4الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

يوسفالكصاب240034481081
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ايمنحمدوش240035482301
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ي240036482839
خديجةقوفر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
4الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

مريمالشاهد240037486059
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ي240038491585
أميمةالرضوان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
4الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

هشامالشواي240039495927
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ياسمي  القباج240040496566
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

عبدالعزيزالمهراوي240041501296
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

يوسفعمري240042504249
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

اسماعيلمفيد240043506142
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي240044507837 محمد كريمالصغت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

عثمانالهيدك240045512953
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

خديجةأجكان240046514715
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ي240047517663
عبدهللاالعمران 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
5الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

عبد السالمبوعزي240048518330
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

مليكةأدرموش240049523176
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ي240050524884
يوسفالزرفر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
5الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

أيوبغالب240051529068
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

مريم لخشاعي240052529241
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ابتهالفريفرة240053529393
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

وجدانلعميم240054533256
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

سهيلةحارص 240055544226
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

لطيفةاالدريشي240056552493
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ي240057556411 سفيانرقن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

محسنعقيد240058561486
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

جوادالهمالي240059563257
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

خالدتوفيق240060565829
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ي240061566144 حسناءشكين 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

محمدبوسوف240062567835
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

نبيلةمثيل240063570177
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

عبد الرحمانكريم240064571175
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

إلهاملقايمي240065571928
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

عبد اللطيفالعرج240066578661
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

  محمدمعناوي240067579749
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

نجيةالموفق240068585401
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

اسياالحكيم240069588118
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

امالرفيق240070594755
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

سمت ابويا240071595640
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

نبيلةمصباح240072596457
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ي240073596459
حسناءعان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
8الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

ي240074597714
كوثرالصديفر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
8الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

شعيبالصغت 240075601542
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

محمدبمهاود240076607470
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

نورالدينبوحجلة240077622757
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التقنية الرحامنةالرحامنة: إقليم

نوفلحابىلي340001364550
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

سفيانالسيوطي340002370203
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

حفصةكداري340003370315
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

ود340004372540 رشيدلت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

ي340005373117 عبدالمنعمالحاج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

احمدايت االشقار340006374648
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

الركراكيلخفشون340007375586
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

صفاءمينوش340008375893
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

ي340009376417
سفيانالحسان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

شيماءبنديدة340010384838
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

محمدغازي340011387215
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

ي340012387438
زكرياءالزغمونر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

المهديالعونية340013388061
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

سعيدعتيق340014390502
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

غزالنلعبوب340015391854
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

أحمد شار340016393331
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

حسناءازطام340017394381
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

ي340018401526 خديجةلودين 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

حاللفؤاد340019403093
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

يوسفدمن340020430157
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

فوزيةدادة340021432019
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

ي340022442115 محمدقبشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

عبدالرحيمالشكدالي340023451988
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

يونسبلفضيل340024458425
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

سحربن سليمان340025461881
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

يونسبومزوغ340026462329
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي340027464883
أحمدجرنر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

عبدالمجيدأوشن340028474789
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

نوفلادروز340029475604
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

ضياء هللابوراس340030486022
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

صالح الدينحالوي340031493951
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

صالح الدينايت لحيان340032500076
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

عائشةالرادكي340033502691
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

نارصبصالي340034504242
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

عبد الوهابتجابريت340035506910
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

ابتساماوتليوة340036528810
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

احمدالبوزيدي340037534205
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

إبراهيمسالمي340038537566
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

أحمدحدادي340039543268
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

حسنادبوسالم340040554277
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

نعيمةشار340041558021
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

زكريامنت 340042558811
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

هشامالبهالي340043567621
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

هشامبودال340044573135
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

ي340045573993 عبد الرحمانالصحان 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

أسماءالعطاب340046578165
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

يبوشان340047580666 عبد الغن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

ي340048585858
ياجعوان  الناج 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

سكينةاوبال340049586697
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

رشيدلشكر340050588386
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي340051589758 ياسي  الراج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

ي340052590157
خولةخنانر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

فاضمةبولكيد340053591702
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

عبداللطيفاندجار340054594501
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

أ نيسةخبان340055594962
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

أميمةبنكرارة340056600428
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

مريمالقطقوط340057600479
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

ي340058600721
سيف الدينروض 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

ي340059621128
توفيقالساج 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

احمدشكوج340060621613
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

مهديبوبركات340061623346
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

مصطف المدن340062624884
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ش340063627517 فاطمةبت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

فبخثة340064633877 أرسر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

يسعيدي340065633988 العرن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليم

الملحق سلوىمرشد330001364194
8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق ليىلايت السيد330002364982
8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق المهديانفاوي330003368888
8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق الحنشاويهشام330004369248
8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

ي330005369676
الملحق عبدالقادرالمنان 

8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق الدوجحليمة330006372245
8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق الحسي  وحمان330007376896
8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق سعيدلمبيطل330008378897
8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق ساميةعصمان330009380755
8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الملحق محمد ياسي  الحيىلي330010382920
8 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق امالالدعدي330011389454
9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق محمدإدسي حمو330012389588
9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق فتيحةبنحدو330013395295
9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق سهامخدير330014395553
9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق خولةايت العزي330015395913
9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

ي330016403299
الملحق السعديةلحفيض 

9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق خدوجشاكر330017409604
9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق فاطمةتيلولوت330018414831
9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق حميدالغربة330019418655
9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق رضوان زوزاف330020426259
9 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق أميمةإبللن330021430186
10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الملحق غزالنأكحش330022432833
10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق الحسي  اإلدريشي330023435710
10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

ةساللي330024437315 الملحق سمت 
10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق سكينةبغمران330025452122
10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق رض حليم330026454772
10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق عبد الحفيظايت محمد330027462997
10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

ةلبيض330028469003 الملحق كبت 
10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق نورالهدىالدرومي330029476479
10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

فاتوارس330030477835 الملحق ارسر
10 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

يز330031489618 الملحق سميةالمت 
11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق ليىلبوفوس330032493884
11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

ةجدير330033495118 الملحق سمت 
11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الملحق لحسناورغت  330034496421
11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق عبدهللاالحو330035498776
11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق أسامةآيت عدي330036518530
11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

ي330037523314
الملحق أيوبشوبان 

11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق رضوانلحساين330038531370
11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق عبدالرحيملخديري330039547808
11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق صفيةفخش330040551413
11 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق يونسايت الباز330041579136
12 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق وسامافريفر330042589993
12 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

الملحق أمي  األكحل330043606397
12 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

ودة330044633570 الملحق اسماعيلالت 
12 الثانوية التأهيلية أكنسوسالصويرة: إقليماالجتماعي

ملحق محمدالمزرق320001366622
الثانوية التأهيلية محمد الصويرة: إقليمتربوي

1الخامس
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ملحق خديجةمنان320002371064
الثانوية التأهيلية محمد الصويرة: إقليمتربوي

1الخامس

ملحق روقيةابن عطار320003376880
الثانوية التأهيلية محمد الصويرة: إقليمتربوي

1الخامس

ي320004377590
ملحق عبدالرحيمالحيتونر

الثانوية التأهيلية محمد الصويرة: إقليمتربوي
1الخامس

ملحق هنداسعدي320005378554
الثانوية التأهيلية محمد الصويرة: إقليمتربوي

1الخامس

ةبريش320006379985 ملحق سمت 
1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ي320007383095 ملحق ابراهيمقدمت 
1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق سارةعبسان320008387897
1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عبد الرحيمالعاتق320009388662
1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق وفاءحداد320010390110
1الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عبدالهاديايت عدي320011394153
2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق نعمانجواد320012394661
2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق محمدناضيم320013400095
2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي
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ملحق سعيدايت افقت 320014400578
2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق نشينالعواد320015404571
2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عبد المجيداشتوتل320016406141
2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عبد المطلبالحجوي320017410915
2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق ابراهيمأرسفو320018415481
2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق بوبكرالونخاري320019415737
2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق حنانزوزاف320020415834
2الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق مباركحموحدو320021416919
3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عبدهللاتاعكي320022417387
3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق محمدبرهيش320023418497
3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق ناديةبومزوغ320024425010
3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ة320025426140 ملحق عبدالغفوربت  
3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي
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ملحق عبد الخالقالزمزمي320026430971
3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق  سعدالزبور320027431812
3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عاللالشاوي320028433124
3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق سهامالمجدوب320029434532
3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ي320030435053
ملحق الحسنالفرياض 

3الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق مريمالفاتجي320031435323
4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق لطيفةابولو320032436980
4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ي320033436998 ملحق أسماءبوتن 
4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ي320034438877
ملحق رشيدعثمان 

4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق زهت كمال320035440566
4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق حليمةاليوسي320036440882
4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ىاشنتيفة320037441018 ملحق بشر
4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي
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ملحق      كبت التوريري320038441080
4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق خديجةالشيكري320039443851
4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق محمدامويلة320040444552
4الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ي320041451712
ف الدينالمنان  ملحق رسر

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق يوسفخشتور320042456572
5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عبدالصماداسكندر320043456826
5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق زهراءالنخىلي320044461769
5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق الحسي  أموليد320045463850
5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عمرابوعمر320046464127
5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ي320047465564
ملحق مرادالمرض 

5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق حنانالطوهري320048469263
5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ةالشباطي320049469455 ملحق كت  
5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي
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ملحق ليىلبوحلبان320050469457
5الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

اهيمي320051471050 ملحق مليكةلت 
6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ار320052471248 ملحق عزيزبنلت  
6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق طارقشكو320053471651
6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

واين320054472192 ملحق عبد الكبت بت 
6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عمريوبرايم320055473775
6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق سهاماد الزاويت320056474878
6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق صفاءالعشي320057480554
6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ات320058482316 ملحق عبد هللابولمت 
6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عبد المجيدمومن320059485769
6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق مباركابلوش320060486973
6الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق مباركالرامي320061490200
7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي
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ي320062492522
ملحق ضجبران 

7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق جاللحديدو320063492926
7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ي320064493464 ملحق حنانشيشنر
7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

320065494408
ELBOUHSI

NI
Ali

ملحق 
7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق سفيانبويا320066500588
7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق مريمالزبت 320067504012
7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عبدالرحيمازغور320068505074
7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق طلحة الحيان320069505498
7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق مريمبكراوي320070509111
7الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ي320071509569
ملحق غزالنبوانر

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق اسامةبلفول320072509630
8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق فتيحةجمال الدين320073512447
8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي
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ملحق عبد الواحدماماد320074515713
8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق بدراللفاعي320075517649
8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ي320076519489
ملحق عبد العزيزاجعوان 

8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عبد اللطيفبلعباس320077519602
8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عبدهللاأسباب320078523068
8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق سعيدلفرومي320079525789
8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق منت فيصل320080529964
8الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق المصطف جيار320081530968
9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق فتيحةخربوش320082534262
9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق غزالن البوعيشي320083535215
9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق احمدكافو320084536754
9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق محمدالودودي320085537717
9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي
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ملحق رشيدالعشي320086538032
9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ة320087542701 ملحق حناناالهيارسر
9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق محمداتسماعيل320088545600
9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق فرحاتسماعيل320089545845
9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق أنسغربال320090547896
9الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق كلثومكنجيح320091552400
10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق المصطف القديري320092553738
10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق سناءأوتليت320093556196
10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عبدهللاالرزوكي320094556509
10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عبد الكريمسلمي320095558746
10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق بدر الدينالبودالي320096559863
10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق شيماءاوشال320097562893
10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق عبد الهاديبورياالت320098568125
10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق مونيةالنفراوي320099571396
10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق سميةاشوي    خ320100573017
10الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق محمدالعريف320101574584
11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق ابراهيمالبغدادي320102575315
11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عبد هللاالطاويل320103576700
11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق محمدجبىلي320104584456
11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق سلوىبوزيان320105588086
11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق هشامخشون320106588905
11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

وزي320107591520 ملحق زينبلت 
11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق محمدصابر320108594986
11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق نجاةآيت لحيان320109596027
11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق نبيلةكادي320110601096
11الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ي320111601411
ملحق زكيةالهمان 

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ي320112601731
ملحق سناءالطلض 

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق ايمانبونارص320113602158
12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق يارس محمداستاد320114607311
12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق حميداهراش320115608227
12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

320116609534serhanimoaad
ملحق 
12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ي320117611559
ملحق اهنيةتنان 

12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق حميدأجلول320118613284
12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق ابراهيمالغازي320119614211
12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق  ايمان يارس320120614710
12الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق خدوجالمريوش320121617066
13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق نسيمةالحياء320122617924
13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ي320123618758
ملحق يوسفالكبدان 

13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق اسماءالعوام320124619181
13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق شيماءصبوح320125620371
13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق هاجرالطويل320126622119
13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق ابتسامبريوية320127625358
13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق يونس بومكيلة320128627017
13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق محمدبوراس320129629487
13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق مصطف ابريم320130630820
13الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق عادلاالزهر320131631294
14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

ملحق هشامالغازي320132631722
14الثانوية التأهيلية محمد الخامسالصويرة: إقليمتربوي

حميدوجانا440001365764
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

Page 1108/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يونسالسيوري440002366975
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

سكينةايت لحسن440003369116
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

عفيفةلعبودي440004372543
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

راضيةلهبوب440005373608
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

أيوبالبيض440006377970
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

زينبالعدراوي440007381438
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

ي440008393532
محمادالمحفوض 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

سهامعايىلي440009404675
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

أمينةالعماري440010406176
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

امالالصاديق440011408790
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

زينبالحلومي440012416424
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

محمدالحجام440013419053
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم
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السعديةبجاج440014422107
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

عمرمستور440015427795
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

أيمنالحارث440016430858
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

إيمانلفهيم440017433427
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

امحمدجاعفر440018434516
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

محمددياب440019439290
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

سهامشماعىلي440020459725
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

ودادمعلوم440021467617
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

ي440022468993 ياسي  حملت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

عثمانالجرايدي440023469539
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

أنسمحمودي440024478209
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

فرحالنولي440025480504
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم
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جماعي استدعاء

حوريةشفيق440026516760
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

عثمانالحيمر440027544197
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

يشي440028553029 لبن ارص 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

لبن العشي440029555083
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

ي440030563763
سميةالجاحيض 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
3الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

امينةمحسن440031573461
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

ي440032573539 احمدالهداج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

مرادبحري440033581275
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

الياسجمائل440034583239
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

ابتهالبنكنون440035586654
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

مرادبوملحة440036592156
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

حمزةأبوالزهر440037605356
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم
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جماعي استدعاء

كريمةازرايدي440038612684
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

ي440039613339 رباحناج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

مريمعبد المنعيم440040617660
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

عماداللحيان440041626288
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليم

الملحق أيوبالطويليع430001368643
6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

الملحق توفيقتابت430002375388
6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

الملحق احمدبلوناس430003389394
6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

الملحق اسماعيلأيت ادار430004396037
6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

الملحق المحجوبميسي  430005398787
6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

الملحق محمدأبهي430006399299
6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

الملحق مرادالكياس430007406266
6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

ي430008409334 الملحق السعيدالشهين 
6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي
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جماعي استدعاء

الملحق حموايت حدو430009415333
6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

فالباح430010431439 الملحق أرسر
6الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

430011462327
أيت بن 
الملحق حكيماعبيس

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

الملحق زينبلهاللي430012483335
7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

الملحق رجاءالشكري430013489126
7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

الملحق خالدجبار430014531035
7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

الملحق عمرنارصالدين430015562798
7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

الملحق مريمقيبال430016568984
7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

الملحق ابراهيممونيس430017581537
7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

ي430018587939
الملحق عبد الغفورالبوعنان 

7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

الملحق عبدالكبت بوتريد430019607939
7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي

الملحق صفاءالرويجل430020633882
7الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليماالجتماعي
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جماعي استدعاء

ي420001372844
ملحق نهيلةكمون 

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق حنانكريت420002373127
8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق عبد المنعمالشيكي420003376494
8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق اسماعيلمزوار420004382067
8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ي420005383354
ملحق شيماءالغزالن 

8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق   احمدفكري420006387247
8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق عثمانالحرار420007388221
8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق خديجةاللبان420008404678
8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق السعديةلعساري420009412868
8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق حفصةحمزة420010414462
8الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق خولةبن الضو420011415748
9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق خديجةزهت 420012416247
9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي
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ملحق فاطنةالعضي420013423100
9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق نجاةالفضيل420014424869
9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق أسماءصباغ420015430735
9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق سلوىالتويجر420016431677
9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق انوارالسبدالي420017435328
9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق رشيدالزعاير420018435593
9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ي420019452609
ملحق يوسفبن حمان 

9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ي420020453647 ملحق هشامالبشر
9الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق أميمةملوان420021458166
10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ي420022459525
ملحق عائشةالسوانر

10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق بهيجةمغفور420023460410
10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق عبد العزيزرياجي420024465106
10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي
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ملحق حسناءبن زويتة420025470307
10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق خالدنظري420026471586
10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ىمحسي  420027483144 ملحق بورسر
10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ي420028488856 ملحق خالدلكمت 
10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق جواداألويان420029492307
10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق ودادحشوش420030492471
10الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق عبد المنعمالمنصوري420031504389
11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق سعيدمنصوري420032506216
11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ي420033507450
ملحق عزيزةزمران 

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ة420034518212 ملحق عبدهللابوشفت 
11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ي420035534426
ملحق شيماءالطائف 

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ي420036535741
ملحق مريمخلف 

11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي
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ملحق صالح الدينالدكداك420037543869
11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق هندبنموس420038544842
11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق سلمالرويحة420039548996
11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق حفيظبوكريان420040554886
11الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق عبد العاليدويرك420041557719
12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

كة420042560352 ملحق جميلةالت 
12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ي420043564527 ملحق يحن الوصن 
12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق أسماءبوتميم420044565444
12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق عمارحديق420045565752
12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق هديمرابط420046568318
12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق عبد اللطيفبونو420047588131
12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق بدر الدينالمغت 420048588300
12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي
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ي420049589277 ملحق فاطمة الزهراءالضورين 
12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق عبد اللطفايعيش420050590078
12الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ي420051600961 ملحق عبد الجليلالعامت 
13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق  ادريسمولديد420052601857
13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ي420053621396 ملحق رضوانالناصت 
13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق كوثربوخلفة420054631707
13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق سهاملزهاري420055631769
13الثانوية التأهيلية كشكاطاليوسفية: إقليمتربوي

ملحق خالدزهرالنوي620001364830
تربوي

قلعة  : إقليم
1مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عبد المطلبالسعدي620002367939
تربوي

قلعة  : إقليم
1مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق ابتساملحميدي620003369279
تربوي

قلعة  : إقليم
1مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

يادليمي620004369602
ملحق المصطف 

تربوي
قلعة  : إقليم

1مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عبد اللطيفاألطرش620005371488
تربوي

قلعة  : إقليم
1مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة
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ملحق المصطف العشي620006372647
تربوي

قلعة  : إقليم
1مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عزيزالكومي620007373827
تربوي

قلعة  : إقليم
1مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق ضجصائل620008374586
تربوي

قلعة  : إقليم
1مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق فاطمةالمت 620009378288
تربوي

قلعة  : إقليم
1مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عبد الحكيمشاهي الزمان620010379110
تربوي

قلعة  : إقليم
1مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عبد الرحيمالسويدي620011379215
تربوي

قلعة  : إقليم
2مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق فاطمة الزهراءبوعاللة620012379941
تربوي

قلعة  : إقليم
2مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ي620013381375 ملحق محمدالصت 
تربوي

قلعة  : إقليم
2مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق زينبجاد620014382510
تربوي

قلعة  : إقليم
2مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق محمد أمي  الجاعج620015382823
تربوي

قلعة  : إقليم
2مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عمراكريران620016385195
تربوي

قلعة  : إقليم
2مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق ايوبامدران620017386855
تربوي

قلعة  : إقليم
2مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة
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ملحق المصطف الهواري620018389423
تربوي

قلعة  : إقليم
2مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق فاطمة الزهراءمذكوري620019391757
تربوي

قلعة  : إقليم
2مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

فلعبيدي620020392509 ملحق ارسر
تربوي

قلعة  : إقليم
2مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق اميمةلخض 620021392705
تربوي

قلعة  : إقليم
3مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ي620022392730
ملحق يوسفالخلف 

تربوي
قلعة  : إقليم

3مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق ياسي  ايت دحو620023392971
تربوي

قلعة  : إقليم
3مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عمادالراشدي620024395193
تربوي

قلعة  : إقليم
3مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق وصالشكري620025395748
تربوي

قلعة  : إقليم
3مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق حسناعريوش620026396853
تربوي

قلعة  : إقليم
3مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عبدالكريماحريدة620027401436
تربوي

قلعة  : إقليم
3مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق ياسي  حرالسباب620028403585
تربوي

قلعة  : إقليم
3مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عبدالكبت أبوعىلي620029403755
تربوي

قلعة  : إقليم
3مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة
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ملحق ابراهيماجعيط620030404932
تربوي

قلعة  : إقليم
3مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق نسيمةايت عبو620031405381
تربوي

قلعة  : إقليم
4مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق إسماعيلمستاكو620032410179
تربوي

قلعة  : إقليم
4مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ىزيانة620033410323 ملحق بشر
تربوي

قلعة  : إقليم
4مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق محمدمخلوف620034410567
تربوي

قلعة  : إقليم
4مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق يوسفالمرسىلي620035410697
تربوي

قلعة  : إقليم
4مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق حسنبوعىلي620036411485
تربوي

قلعة  : إقليم
4مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عالءأبونكطة620037412192
تربوي

قلعة  : إقليم
4مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق ايوباسبيطة620038412653
تربوي

قلعة  : إقليم
4مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق طارقمعشي620039412706
تربوي

قلعة  : إقليم
4مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق هشامالعنكود620040413707
تربوي

قلعة  : إقليم
4مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق لمياءلعوينات620041414860
تربوي

قلعة  : إقليم
5مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة
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ملحق طارقالزاوية620042416815
تربوي

قلعة  : إقليم
5مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق صفاءالفاضىلي620043417077
تربوي

قلعة  : إقليم
5مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق فاطمة الزهراءايت الطالب620044417896
تربوي

قلعة  : إقليم
5مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ي620045418300 ملحق هندالبورج 
تربوي

قلعة  : إقليم
5مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق كمالالسوسي620046418734
تربوي

قلعة  : إقليم
5مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق توفيقالحطاب620047419661
تربوي

قلعة  : إقليم
5مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق ابتسامسيدي620048419902
تربوي

قلعة  : إقليم
5مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق رشيدادراعو620049419944
تربوي

قلعة  : إقليم
5مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق زينبراشيح620050423414
تربوي

قلعة  : إقليم
5مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عمادبوعزة620051426556
تربوي

قلعة  : إقليم
6مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ي620052426786
ملحق محمدالزيتون 

تربوي
قلعة  : إقليم

6مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق محمدعزمي620053428330
تربوي

قلعة  : إقليم
6مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة
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ةفندو620054428707 ملحق سمت 
تربوي

قلعة  : إقليم
6مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق حمزةالصاكي620055429709
تربوي

قلعة  : إقليم
6مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

يف620056429855 ملحق حوريةارص 
تربوي

قلعة  : إقليم
6مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق حمزةالهيات620057433467
تربوي

قلعة  : إقليم
6مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق نور الدينفاضل620058433715
تربوي

قلعة  : إقليم
6مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ي620059434331
ملحق عبد هللاحفر

تربوي
قلعة  : إقليم

6مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق ناديةالفاتجي620060434416
تربوي

قلعة  : إقليم
6مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق يوسفشناب620061434457
تربوي

قلعة  : إقليم
7مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق رضواناعمرى620062436009
تربوي

قلعة  : إقليم
7مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق جوادالباهي620063436595
تربوي

قلعة  : إقليم
7مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ي620064436866 ملحق  زكرياءبشر
تربوي

قلعة  : إقليم
7مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق ايمانايت الطالب620065436920
تربوي

قلعة  : إقليم
7مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة
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ي620066437744
ملحق ايمانالريحان 

تربوي
قلعة  : إقليم

7مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عزيزةأب620067438010
تربوي

قلعة  : إقليم
7مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق ياسي  بدرالدين620068438304
تربوي

قلعة  : إقليم
7مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ي620069439110 ملحق أيوبالشطين 
تربوي

قلعة  : إقليم
7مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق هشامازرورة620070439795
تربوي

قلعة  : إقليم
7مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق زكرياءالصغت 620071441051
تربوي

قلعة  : إقليم
8مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ي620072441099
ملحق دونياشوفر

تربوي
قلعة  : إقليم

8مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق محمدكحواش620073441943
تربوي

قلعة  : إقليم
8مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

620074442004
ايت حمو 

ملحق خدوجوحماد
تربوي

قلعة  : إقليم
8مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عادلشفيق620075442168
تربوي

قلعة  : إقليم
8مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق زينبلخض 620076444748
تربوي

قلعة  : إقليم
8مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق يوسفالبوعزاوي620077446566
تربوي

قلعة  : إقليم
8مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة
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ملحق محمدالشار620078446617
تربوي

قلعة  : إقليم
8مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق المهديبوحافة620079446889
تربوي

قلعة  : إقليم
8مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق اسمهانالسنبلة620080450218
تربوي

قلعة  : إقليم
8مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق مروانبرودي620081450820
تربوي

قلعة  : إقليم
9مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عبد العزيزالفارسي620082451051
تربوي

قلعة  : إقليم
9مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عبدالكبت باي620083452453
تربوي

قلعة  : إقليم
9مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ي620084452686
ملحق مونيةالبوشيج 

تربوي
قلعة  : إقليم

9مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق خديجةابو الفضل620085454733
تربوي

قلعة  : إقليم
9مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق رحالالثماري620086455889
تربوي

قلعة  : إقليم
9مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ةخديد620087457549 ملحق بورسر
تربوي

قلعة  : إقليم
9مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق فاطمة الزهراءاالشكر620088458468
تربوي

قلعة  : إقليم
9مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عبد الرزاقالطاهري620089459181
تربوي

قلعة  : إقليم
9مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة
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ملحق محمدتوفيق620090459279
تربوي

قلعة  : إقليم
9مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق صالحمنت 620091459582
تربوي

قلعة  : إقليم
10مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق أحمدبوعنان620092459779
تربوي

قلعة  : إقليم
10مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق فتيحةالبداوي620093461538
تربوي

قلعة  : إقليم
10مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق رشيدلعوج620094463753
تربوي

قلعة  : إقليم
10مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عبد الباسطتوامي620095463880
تربوي

قلعة  : إقليم
10مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق ليىللخض 620096464217
تربوي

قلعة  : إقليم
10مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق السعيدالعز620097464602
تربوي

قلعة  : إقليم
10مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق عبد الكريمالفصال620098465218
تربوي

قلعة  : إقليم
10مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق سارةالخرواعي620099465383
تربوي

قلعة  : إقليم
10مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق ياسي  السعدي620100465545
تربوي

قلعة  : إقليم
10مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق كمالالميخ620101465723
تربوي

قلعة  : إقليم
11مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة
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ملحق احمدالليم620102466611
تربوي

قلعة  : إقليم
11مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق يونسالعماري620103466916
تربوي

قلعة  : إقليم
11مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق لطيفةالعباسي620104467563
تربوي

قلعة  : إقليم
11مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق أحمدالغازي620105468036
تربوي

قلعة  : إقليم
11مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق ابتسامبنعباد620106469929
تربوي

قلعة  : إقليم
11مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق ايوباميح620107470542
تربوي

قلعة  : إقليم
11مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق مریمالمالی620108471545
تربوي

قلعة  : إقليم
11مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ي620109473489
ملحق الهامالعيدون 

تربوي
قلعة  : إقليم

11مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق صباحبناصت 620110473550
تربوي

قلعة  : إقليم
11مدرسة الحي االداري االبتدائيةالسراغنة

ملحق نسيمةالعساوي620111474177
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
1االبتدائية

ملحق عبدالرزاقأروى620112475259
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
1االبتدائية

ي620113476451
ملحق عبد الحفيظاج 

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

1االبتدائية
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ملحق ماجدةصادق620114479295
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
1االبتدائية

ملحق حنانحمودي620115481128
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
1االبتدائية

ي620116481214
ملحق اميمةبلقرسر

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

1االبتدائية

ي620117481353
ملحق حسناءالبوشيج 

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

1االبتدائية

ملحق نبيلةنعيم620118482428
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
1االبتدائية

ملحق صباحالكريك620119484551
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
1االبتدائية

ملحق حياةالحو620120484755
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
1االبتدائية

ملحق شيماءالعلوي620121484938
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
1االبتدائية

ملحق عبد الفتاحراغب620122486862
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
2االبتدائية

ملحق خديجةالخليل620123490375
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
2االبتدائية

ملحق احمدبوعالكة620124491007
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
2االبتدائية

ملحق يمي  لبهيوي620125491028
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
2االبتدائية
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ملحق فاطمة الزهراءبوعافية620126493837
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
2االبتدائية

ملحق عزالدينالخال620127494571
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
2االبتدائية

ي620128494660
ةالعياسر ملحق منت 

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

2االبتدائية

ملحق هاجرالمجدوب620129496142
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
2االبتدائية

ملحق رجاءبكور620130496442
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
2االبتدائية

ملحق ياسي  لبيض620131503223
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
2االبتدائية

ملحق عبدالرزاقسمون620132505137
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
2االبتدائية

ي620133505586
ملحق جميلةالعمران 

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

3االبتدائية

ملحق اكراممستور620134507685
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
3االبتدائية

ي620135509223
ملحق عبد الصمدشوفر

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

3االبتدائية

ملحق حسنلمشندك620136509710
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
3االبتدائية

ملحق ناديةنحىلي620137510223
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
3االبتدائية
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ملحق يوسفعزبيك620138510523
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
3االبتدائية

ملحق ايمانبوعنان620139510760
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
3االبتدائية

ةالنفاسي620140510861 ملحق بورسر
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
3االبتدائية

ملحق يوسفلكسون620141510937
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
3االبتدائية

ملحق سفيانبوستة620142511385
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
3االبتدائية

ملحق كمالبوشتلة620143511708
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
3االبتدائية

ملحق عبد الصمدالمقري620144511828
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
4االبتدائية

620145511869
ملحق عبد اللطيفالوف 

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

4االبتدائية

ملحق سليمايت عيش620146512208
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
4االبتدائية

ملحق حسناءالحجىلي620147513656
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
4االبتدائية

يكة620148514041 ملحق الزهرةارص 
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
4االبتدائية

ملحق عبد العزيزالرامي620149515822
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
4االبتدائية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق أسماءحداد620150516774
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
4االبتدائية

يدخشون620151517617 ملحق عبد الغن 
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
4االبتدائية

ملحق فاطمةاومادي620152517827
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
4االبتدائية

ملحق براهيمالرامي620153520569
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
4االبتدائية

ملحق سارةالكانة620154521194
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
4االبتدائية

ي620155522294
ملحق عبداللطيفالصاف 

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

5االبتدائية

ملحق حليمة السعديةالكعيبة620156522548
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
5االبتدائية

ملحق امينةالفاضيىلي620157523553
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
5االبتدائية

ملحق اميمةفرج620158524497
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
5االبتدائية

ملحق رضوانملوك620159524984
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
5االبتدائية

م620160525967 ملحق عبد الحليملت 
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
5االبتدائية

ال620161526064 ملحق يوسفأتت  
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
5االبتدائية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق سهامبلكحلة620162526721
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
5االبتدائية

620163527607
ملحق مريملمخنتر

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

5االبتدائية

ملحق طارقالشاهد620164527828
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
5االبتدائية

ملحق جوادلحرش620165528133
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
5االبتدائية

ملحق زينببن دكا620166528236
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
6االبتدائية

ملحق رجاءالفقت 620167529761
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
6االبتدائية

ملحق عبداللطيفوافق620168530672
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
6االبتدائية

ملحق اميمةحدادي620169532337
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
6االبتدائية

ملحق عفافمسعودي620170533604
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
6االبتدائية

ملحق محمدبونهت 620171534613
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
6االبتدائية

كة620172535461 ملحق عبدهللابورسر
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
6االبتدائية

ملحق رضوانالعشاوي620173535791
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
6االبتدائية

Page 1132/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق فاطمةمحفوظ620174536170
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
6االبتدائية

ملحق منت الناظري620175538859
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
6االبتدائية

ي620176539902
ملحق عبد الرحمانالرحمان 

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

6االبتدائية

ملحق حمزةالحوش620177540145
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
7االبتدائية

ملحق هشامدكداك620178540506
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
7االبتدائية

ملحق أيوبالحوش620179540853
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
7االبتدائية

ي620180542728 ملحق محمدالقريشر
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
7االبتدائية

ملحق نبيلالقوح620181545079
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
7االبتدائية

يمنصف620182545152 ملحق عبد الغن 
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
7االبتدائية

ملحق سفيانالفاللي620183546738
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
7االبتدائية

ي620184549874 ملحق زينبالطهت 
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
7االبتدائية

ملحق عبدالحكيممخلص620185550576
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
7االبتدائية
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يد620186552215 ملحق محمدبن الت  
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
7االبتدائية

افالمتوكل620187554533 ملحق رسر
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
7االبتدائية

ملحق يوسفحشادي620188554849
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
8االبتدائية

ملحق حياةالصالجي620189555518
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
8االبتدائية

620190556168
ايت 

ملحق اكراماالحمادي
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
8االبتدائية

ملحق محمدالنوري620191556617
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
8االبتدائية

ملحق عبد الصادقبن هالل620192558259
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
8االبتدائية

ملحق فاطمة الزهراءجال620193560038
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
8االبتدائية

اق620194560557 ملحق مريمالت 
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
8االبتدائية

ملحق خديجةالمكناسي620195561171
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
8االبتدائية

ملحق فاطمةاشعوي620196561874
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
8االبتدائية

ي620197562720
ملحق فاطمة الزهراءلومان 

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

8االبتدائية
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جماعي استدعاء

ملحق مريمالعشي620198565501
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
8االبتدائية

ملحق حميدبودراع620199566137
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
9االبتدائية

ملحق فتيحةالعباسي620200566760
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
9االبتدائية

ملحق فخرالدينالطوسي620201569090
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
9االبتدائية

ملحق المصطف زاهيد620202571067
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
9االبتدائية

ملحق سعادالرغاي620203571215
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
9االبتدائية

ملحق معاذمرنوش620204577079
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
9االبتدائية

ملحق رشيدغرنيط620205578140
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
9االبتدائية

ي620206580482
ملحق ايمانالعمران 

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

9االبتدائية

ملحق زينبنجيم620207580689
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
9االبتدائية

ملحق أسماءالبهالوي620208585002
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
9االبتدائية

ي620209585520 ملحق توريةالكرزان 
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
9االبتدائية

Page 1135/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق ياسي  بوداما620210586873
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
10االبتدائية

ملحق فيصلطوطو620211587795
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
10االبتدائية

ملحق أحمدالحطاب620212589395
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
10االبتدائية

ملحق عبد الواحدعصاص620213589441
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
10االبتدائية

ملحق رحالبن جدي620214589796
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
10االبتدائية

ملحق زهت الصمودي620215590202
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
10االبتدائية

ملحق إسماعيلالبوزيدي620216590627
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
10االبتدائية

ملحق أنسالمعالوي620217590886
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
10االبتدائية

ةحكوش620218592077 ملحق نظت 
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
10االبتدائية

ملحق عىليالمجهد620219592775
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
10االبتدائية

ملحق مريمطوسي620220592961
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
10االبتدائية

ي620221593591
ملحق محمداليوسوف 

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

11االبتدائية
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جماعي استدعاء

ملحق غزالنصابا620222596072
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
11االبتدائية

ملحق فاطمة الزهراءالفاضيىلي620223596200
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
11االبتدائية

ي620224596312
ملحق عبد المجيدالخلوفر

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

11االبتدائية

ملحق عبد الحليملعبدات620225600359
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
11االبتدائية

ي620226602974
ون  ملحق عبد الرحيمالت  

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

11االبتدائية

ي620227606049
ملحق ايوبالدغمان 

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

11االبتدائية

ملحق ياسي  قرافىلي620228607251
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
11االبتدائية

ملحق حمزةالمرسىلي620229609167
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
11االبتدائية

ملحق محمدبنهني  620230609232
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
11االبتدائية

ملحق بدرشكر هللا620231609977
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
11االبتدائية

ملحق سارةبوعافية620232612503
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
11االبتدائية

ي620233613528
ملحق حمزةالرضوان 

تربوي
قلعة  : إقليم

السراغنة
مدرسة  موالي اسماعيل 

12االبتدائية

Page 1137/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق هشاماالشكر620234615190
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
12االبتدائية

ملحق فاطمة الزهراءلكرويز620235615882
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
12االبتدائية

ملحق مريملكناوي620236616790
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
12االبتدائية

ملحق أمينةمنان620237617748
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
12االبتدائية

ملحق عبد هللالقليب620238619125
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
12االبتدائية

ملحق عبد العزيزالهواري620239620565
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
12االبتدائية

ملحق بدربحار620240621904
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
12االبتدائية

ملحق مباركةصادق620241623033
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
12االبتدائية

ملحق عبد الكبت الشيكر620242626007
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
12االبتدائية

ملحق رشيدةلشهب620243631356
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
12االبتدائية

ملحق المهديبوزيدي620244552664
تربوي

قلعة  : إقليم
السراغنة

مدرسة  موالي اسماعيل 
12االبتدائية

الملحق الهاماخويطات630001369194
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
1االبتدائية

Page 1138/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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جماعي استدعاء

يدي630002374719 الملحق فاطمة الزهراءالت  
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
1االبتدائية

الملحق جوادالفقت 630003378479
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
1االبتدائية

الملحق رحالبن الصويرة630004382221
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
1االبتدائية

الملحق هندرزوق630005384634
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
1االبتدائية

ي630006410867
الملحق جوادالغونر

االجتماعي
قلعة  : إقليم

السراغنة
 مدرسة خالد بن الوليد 

1االبتدائية

ي630007415949 الملحق المهديمفنر
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
1االبتدائية

ي630008416075
الملحق عبد الواحدالخلوف 

االجتماعي
قلعة  : إقليم

السراغنة
 مدرسة خالد بن الوليد 

1االبتدائية

الملحق لبن العدري630009425262
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
1االبتدائية

الملحق وفاءاعىلي630010426485
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
1االبتدائية

الملحق الميلوديدالي630011429175
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
2االبتدائية

الملحق رضوانالحمومي630012432279
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
2االبتدائية

الملحق حسناءلشهب630013436168
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
2االبتدائية
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جماعي استدعاء

الملحق عبد المجيدالقاسمي630014437142
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
2االبتدائية

الملحق مريملقريشات630015445267
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
2االبتدائية

ي630016450002 الملحق خديجةزهت 
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
2االبتدائية

الملحق مريمالهدالي630017459365
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
2االبتدائية

الملحق حنانالمزدي630018463345
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
2االبتدائية

ي630019467748
الملحق يونسعيسان 

االجتماعي
قلعة  : إقليم

السراغنة
 مدرسة خالد بن الوليد 

2االبتدائية

الملحق نعيمةأزاد630020471426
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
2االبتدائية

الملحق المهديايت احساين630021481177
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
3االبتدائية

الملحق سكينةالنطاكي630022494977
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
3االبتدائية

الملحق يونسالنارصي630023496121
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
3االبتدائية

الملحق مريمالخرماز630024496220
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
3االبتدائية

الملحق محمدمزوز630025505131
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
3االبتدائية
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جماعي استدعاء

ي630026509360 ةالراج  الملحق سمت 
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
3االبتدائية

الملحق منالالكردي630027521516
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
3االبتدائية

وك630028528424 الملحق حسنمت 
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
3االبتدائية

الملحق فاطمة الزهراءالعسولي630029528777
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
3االبتدائية

الملحق فيصلدكداك630030539231
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
3االبتدائية

ي630031547643
الملحق اسماءالكوض 

االجتماعي
قلعة  : إقليم

السراغنة
 مدرسة خالد بن الوليد 

4االبتدائية

ي630032552567 الملحق عبد الكريمالصوان 
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
4االبتدائية

الملحق عماداحكيك630033554702
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
4االبتدائية

الملحق كمالالعوينة630034555451
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
4االبتدائية

الملحق رجاءجوهاد630035567486
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
4االبتدائية

ي630036569957
الملحق محمدالعمران 

االجتماعي
قلعة  : إقليم

السراغنة
 مدرسة خالد بن الوليد 

4االبتدائية

ي630037570277 الملحق ماجدةالباج 
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
4االبتدائية
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الملحق كريمةالباز630038579519
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
4االبتدائية

الملحق منت ابولفخر630039590151
االجتماعي

قلعة  : إقليم
السراغنة

 مدرسة خالد بن الوليد 
4االبتدائية

ي640001367111
هبةالحوض 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة

قلعة  : إقليم
1مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

 سفيانعزيزي640002370931
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
1مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640003371161 عادلصت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
1مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عبد الجليلالنجاري640004373597
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
1مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عبداإللهالفن640005374304
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
1مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640006375142
عمرشوفر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة

قلعة  : إقليم
1مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640007375502 خديجةجدون 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
1مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640008376614 إلياسصت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
1مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

محمدلصفر640009378001
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
1مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

وئاملمحمدي640010379037
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
1مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة
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جماعي استدعاء

 وصاللمحمدي640011379282
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
2مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عتيقةبالخديم640012380984
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
2مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عزيزفرحات640013381989
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
2مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640014385764 ىاغن  بورسر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
2مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

محمدبولفعة640015385991
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
2مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640016390155
عبدالحقمكوان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة

قلعة  : إقليم
2مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

زينببنعالل640017390320
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
2مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

حكيمةلقليب640018391992
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
2مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

سمت الرشاق640019397418
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
2مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

حسناءبوهنان640020401275
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
2مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

سناءالساكت640021403508
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
3مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ياسي  بوعزاوي640022405244
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
3مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة
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جماعي استدعاء

ي640023406674 خدوجصت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
3مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

هشامعمار640024409380
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
3مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

محمدوهدان640025411918
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
3مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

يوسفعريبة640026412694
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
3مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

حسنيةحاجب640027414115
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
3مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640028416079
هاجربان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة

قلعة  : إقليم
3مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

أنسمنان640029419805
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
3مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

معادعريش640030420713
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
3مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عثمانخويا640031421166
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
4مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

حناندليمي640032423181
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
4مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

خديجةباحد640033427459
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
4مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

640034428336
الفاطمي 
يف محمدالشر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة

قلعة  : إقليم
4مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

معتصملكرمات640035435669
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
4مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ماجدةلكرد640036435998
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
4مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640037441734 فاطمة الزهراءالشغين 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
4مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

محمدالطوسي640038441868
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
4مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

نبيلقربال640039443570
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
4مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

اسيةالزراري640040444850
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
4مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

نزارالبيض640041446508
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
5مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

لبن فهيم640042447355
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
5مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

مريمالسوسي640043448345
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
5مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

سميةكريكر640044456482
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
5مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ليىلحرطان640045456794
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
5مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عبد الرزاقبوجليدة640046459999
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
5مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

محمدكركر640047465692
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
5مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

حسن نبولشي640048466420
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
5مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

جوادالسويبة640049467901
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
5مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640050469450
رشيدالبتاع 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة

قلعة  : إقليم
5مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

حمزةلخض 640051470106
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
6مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

يلوز640052470949 عبد الغن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
6مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

فاطمة الزهراءالحطاب640053470966
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
6مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عبد المنعمالساحىلي640054471326
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
6مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640055472693
عبد الرحيموكف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة

قلعة  : إقليم
6مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عمركروج640056476264
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
6مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

لطيفةبوالك640057477234
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
6مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

يفة640058481474 أيوببنشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
6مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

مينةلحمادي640059485567
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
6مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640060485805
نورالدينالغزوان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة

قلعة  : إقليم
6مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

فاطنةالخدمي640061487167
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
7مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640062488100
عبد الرحيمالمنون 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة

قلعة  : إقليم
7مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

حمزةايت الشكدالي640063491108
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
7مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ابتسامبن عبو640064492453
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
7مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

وفاءالمسكاوي640065492499
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
7مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ةالفضولي640066492849 سمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
7مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عتيقةسعيد640067493391
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
7مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

مريمبوجان640068494502
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
7مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

مريمبوجديان640069494754
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
7مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

جميدالكرومي640070497977
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
7مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

سفيانالبسباسي640071501368
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
8مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

أيوبرزوق640072505387
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
8مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

إبتسامبواكوا640073506832
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
8مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عبد الرحيموعدهللا640074507161
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
8مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640075507776
عبدالحكيمحرانر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة

قلعة  : إقليم
8مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ثوريةمسعودي640076509316
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
8مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

حساملوريكة640077512160
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
8مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

المهديحمل640078513228
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
8مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

بهيجةالعرباوي640079517111
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
8مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

محفوظبنجالل640080519018
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
8مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ايمانرائد640081521513
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
9مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

سعيدبلعباس640082522046
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
9مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ابراهيمالفعفع640083526083
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
9مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

منصفببجدي640084526661
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
9مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

رضوانالشيخ640085528130
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
9مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ياسي  الرامي640086528934
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
9مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ناديةوشيخ640087531908
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
9مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

محمدتابت640088543085
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
9مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

محمدالتوكي640089543502
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
9مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

يحارص 640090546652 عبد الغن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
9مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640091547954
محمدبلقاض 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة

قلعة  : إقليم
10مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عادلالطاهري640092548418
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
10مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

احمدابوهالل640093551753
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
10مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

جاللأكريران640094557316
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
10مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ةالحرار640095560435 سمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
10مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

جوادلكرويز640096563437
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
10مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ماجدةمحمودي640097564071
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
10مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

مريمرادف640098566593
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
10مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

سعيدالطاهري640099573282
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
10مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

وفاءداكر640100573295
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
10مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

محمد ابراهيمكاينو640101575442
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
11مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

محمدحمدون640102576268
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
11مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

طارقالماجي640103578222
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
11مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

لبن الرمىلي640104583825
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
11مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

الهامامهيدرة640105585427
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
11مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

محمد أمي  متوكيل640106589147
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
11مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يوي640107601026 سفيانالت  
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
11مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

ي640108601786 حمزةصت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
11مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

رشيدفراح640109604399
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
11مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

فتيحةالزراري640110613373
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
11مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عمادالعالمي640111614846
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
12مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عادلبن زروال640112617568
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
12مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

فاطمة الزهراءالغنضور640113617678
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
12مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عبد الدايمالمرسىلي640114619113
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
12مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

محمدبن الصويرة640115619618
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
12مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

دنيااحديدوا640116620943
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
12مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عبد ربهبخيت640117623440
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
12مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

عبد الرحيمزوين640118624245
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
12مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة
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هشامالرازي640119625951
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
12مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

يددليمي640120631725 الت  
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
12مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

محجوبةالعديىلي640121635066
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

قلعة  : إقليم
12مدرسة فتح االبتدائيةالسراغنة

الملحق عىليالخراز730001364511
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

1يوسف

الملحق صابربن عبو730002365237
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

1يوسف

الملحق عبد المغيثالقباب730003371498
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

1يوسف

الملحق عبد الرزاقخالد730004373510
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

1يوسف

الملحق ابراهيمبالبيضاء730005387404
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

1يوسف

ي730006396102 الملحق المصطف المرتج 
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

1يوسف

الملحق حليمةبن سلطانة730007402063
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

1يوسف

الملحق زينبوراكي730008407741
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

1يوسف

الملحق كوثرمرباح730009412346
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

1يوسف
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الملحق فاطمةالعيساوي730010412671
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

1يوسف

الملحق حنانخنوس730011417942
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

2يوسف

اهيمي730012423738 الملحق معادلت 
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

2يوسف

الملحق رشيدةالجديد730013424521
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

2يوسف

الملحق فريشيكريم730014428923
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

2يوسف

ي730015429120
الملحق محمدضواض 

الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي
2يوسف

الملحق عبد الغفورالمنصوري730016434583
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

2يوسف

الملحق مباركةالمجدوب730017450675
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

2يوسف

الملحق غزالنبوشينة730018476021
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

2يوسف

الملحق نجوىجغال730019495488
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

2يوسف

ارص 730020498559 الملحق فدوىبورص 
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

2يوسف

الملحق مريمميمو730021523413
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

3يوسف
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ي730022570219
الملحق  فاطمةبوكرازن 

الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي
3يوسف

ي730023594993
الملحق يونسعمران 

الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي
3يوسف

الملحق سوميةعسلوزي730024606768
الثانوية اإلعدادية موالي آسفي: إقليماالجتماعي

3يوسف

ملحق إلهاموقار720001364133
1الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق الهامالمفكر720002364763
1الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق مديحةبوحرور720003366086
1الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق نزهةابال720004366088
1الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق أمينةبوسنر720005366612
1الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720006369805
ملحق سلوىالغيالن 

1الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق يشىميدان720007370023
1الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حسنهموش720008370927
1الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبدالمالكبيدر720009371075
1الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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ملحق محمدالحالوي720010371988
1الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

يبصور720011372004 ملحق عبد الغن 
2الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبدالحميدمرابيت720012372296
2الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فاطمة الزهراءالحطاب720013372587
2الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720014372863
ملحق امينةالبدان 

2الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سلمأمشة720015373089
2الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبد المنعمطلقا720016373157
2الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق ايوبالحيداوي720017373322
2الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720018373926 ملحق زوهت الحويشر
2الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720019374716 ملحق يوسفالموسن 
2الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق رشيدالعرفاوي720020375473
2الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق نعيمةبلوزة720021375661
3الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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يسماح720022376264
ملحق الكوسر

3الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق الهاملباركي720023378232
3الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق مصطف هروالي720024378251
3الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبدالعاطيحشاد720025379226
3الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فاطمةالمسيتف720026379525
3الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720027379573
ملحق محمدالوزان 

3الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق المهديالمراوجي720028381978
3الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبد الجليلبدرة720029382078
3الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق أحمدالكفراوي720030382511
3الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق احمدايران720031382536
4الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سهامالبدوسي720032382788
4الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق مهاالزوين720033384333
4الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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ي720034384356 ملحق سلمالنظت 
4الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق كوثرمسكار720035386252
4الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سميةدكوان720036387237
4الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حناننيار720037388050
4الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق أمي  باقة720038388845
4الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق هالةالخوجة720039389141
4الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720040389369
ملحق أحالملسوف 

4الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبدالحقشكورة720041389558
5الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سعيداجويطيت720042390278
5الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق هدىأفضالوي720043390719
5الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق محمدالعوادي720044392096
5الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720045394899
ملحق أحمدالوهران 

5الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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ملحق سعيدوعال720046395439
5الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حمزةجرود720047395999
5الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720048396917 ملحق نورةاركين 
5الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حسنةسويىلي720049397138
5الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حسامالهروي720050398238
5الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720051399813
ملحق المهديالجمدون 

6الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720052399987 ملحق فاتحةحج 
6الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق ناديةزروري720053400869
6الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720054401256 ملحق يوسفلمتت 
6الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فاطمة الزهراءالقنوري720055403730
6الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق صفيةمستغفر720056403832
6الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق ابتسامباعمور720057404069
6الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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ملحق جمالبوزويدة720058404380
6الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ينجة720059405248 ملحق حسناءرسر
6الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سعيدخصيم720060407306
6الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فاطمةباخري720061407730
7الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق ياسي  بلعالم720062410048
7الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق نورالدينالسبيجي720063410058
7الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق السعديةبوزرمي  720064410397
7الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فاطمة الزهراءأزري    ح720065411004
7الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق صفاءمالكي720066411638
7الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق مريمعابدي720067416153
7الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عمادالمجيدي720068417365
7الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق مينةاجغيدر720069417471
7الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي720070418231
ملحق خديجةالريحان 

7الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق المهديبوجنيح720071418246
8الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فاطمة الزهراءالعساوي720072418612
8الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سكينةالحسناوي720073419369
8الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق لطيفةحقيق720074420483
8الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق لبن المزواري720075420597
8الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق الكلخةنورة720076420915
8الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبد الصمدبندويش720077422133
8الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720078422619
ملحق أيوبالهان 

8الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق مريمالمهداوي720079423288
8الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق أسماءالمجاطي720080426091
8الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720081426200
ملحق اسماءبنان 

9الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

Page 1160/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق فاطمةبودرن720082426787
9الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق ناديةالنغزالي720083428258
9الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق آدمرمزاوي720084428410
9الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720085429268 ملحق وفاءميمنر
9الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720086430035 ملحق يوسفالكطن 
9الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سعيدبوزبدة720087431453
9الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق ايمانموحيب720088433646
9الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق رشيدادرار720089436045
9الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق رضوانالسابق720090436103
9الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق امي  جيالل720091438436
10الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حمزةساين720092438943
10الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سليمةالمعدودي720093438982
10الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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ملحق محمداحريف720094439734
10الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق اسماعيلالحنجري720095439758
10الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حسناءبواألنوار720096439808
10الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق إلهامبن عابيد720097440273
10الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق زينببن عابيد720098440673
10الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سهامرقاس720099441021
10الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق بهيجةالزراوطي720100441454
10الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سكينةبوعصابة720101441930
11الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سعيدالستالوي720102442396
11الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

يابن الخياط720103442824 ملحق العرن 
11الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فتيحةرائد720104443436
11الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق يشاالعماري720105444994
11الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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ملحق يونسبلعناب720106445548
11الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق نجاةالسالك720107446116
11الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق كلثومطلجي720108446174
11الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق رضوانالنايمي720109446746
11الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سهامحطمي720110451853
11الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق الهامالغاري720111452756
12الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سهامبهيش720112452834
12الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق جهانالضيدي720113452981
12الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720114453301
ملحق ليىلبنان 

12الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

يالروكالي720115453662 ملحق عبد الغن 
12الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق ثرياادري  هم720116453819
12الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبدالرحمانالساسي720117453826
12الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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ملحق محمدبداز720118454067
12الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق خديجةالبيدية720119455665
12الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720120456131
ملحق ايمانالسلمان 

12الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720121456197 ملحق مريمعنتر
13الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فاطمة الزهراء اهري720122457150
13الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق شيماءمغيميمي720123457355
13الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حياةبن عطا720124458584
13الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سهاموناس720125458905
13الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق غزالنبوطلحة720126459222
13الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق نعيمةاكريكح720127459523
13الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق زينبالسحالوي720128460236
13الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

720129461463
ملحق ياسي  السنيتر

13الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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ي720130461723
ملحق ساميةمرزوفر

13الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حليمةدعمون720131462218
14الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

720132462698
السباعي 
ملحق آسيةاإلدريشي

14الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720133462839
ملحق يونسبطاسر

14الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق وليدالزنكاطي720134463846
14الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فاطمة الزهراءالزرايدي720135463881
14الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فتيحةونديل720136467102
14الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق يزيدالجميىلي720137467709
14الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق يونسالكنتوري720138467746
14الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سميةالبن 720139470164
14الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سكينةبنعطا720140471706
14الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق خديجةالمنتض720141472143
15الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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ملحق حنانالباز720142472715
15الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق محمدالرامي720143473595
15الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق امي  الدركاوي720144474019
15الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق لبن الباها720145474141
15الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فاطنةجدي720146474498
15الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حسناءالقسيمي720147474873
15الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720148476845
ملحق مينةعتيفر

15الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق الصديقالمنصور720149477501
15الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق إمانالحراث720150481129
15الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبد الحكيمبنخىلي720151481438
16الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق توفيقالفر720152482068
16الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق دنيامساعد720153482124
16الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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ملحق عبد اللطيفأزنات720154482232
16الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720155483092
ملحق عبد الرحيمالكروسر

16الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبد الحفيظبلعضى720156484442
16الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق الطاهرحميدو720157486169
16الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عمرلعريف720158486275
16الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق ادريسالفطواكي720159487288
16الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق أمي  بوزيان720160488296
16الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق محمدبوسالم720161489392
17الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سكينةبوسالم720162490305
17الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبدالحقرياض720163491035
17الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق امينةتيمولي720164491418
17الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق مريمعربوش720165492476
17الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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ملحق صفيةعليدا720166494133
17الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق اقبالبركي720167497296
17الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عائشةحسناوي720168497332
17الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق غيثةالزاهدي720169497357
17الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720170501287
ملحق نعيمةالقوسر

17الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حسنهوراوي720171501754
18الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق نورةحمييم720172503212
18الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق شيماءأرياص720173505100
18الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فتيحةزروالي720174505253
18الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبد العزيز حفص720175505456
18الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق رضوانحيمودي720176505627
18الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720177505945 ملحق الزوهرةالدهن 
18الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق أمينةجلجالي720178506653
18الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فاطمة الزهراءالمطمت 720179511821
18الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق مريمالمطمت 720180512051
18الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق الهاماتهومي720181513901
19الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720182514089 ملحق منت العواج 
19الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق يوسفرماوي720183515112
19الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حريةالنغزالي720184517137
19الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق رشيدالماوي720185518027
19الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سلمالخلفاوي720186520417
19الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حسناءالسماللي720187520596
19الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عمادفري    خ720188522750
19الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ش720189523644 ملحق يوسفحت 
19الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق معادعريض720190525358
19الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق نهيلةالقل720191526172
20الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق هدىشويبة720192526653
20الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق محمدحيون720193528697
20الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عثمانبن الطاهرة720194530379
20الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق رشيدالصاوي720195530381
20الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سناءالهواري720196531295
20الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ةالزيري720197532383 ملحق سمت 
20الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق يوسفالحالوي720198532444
20الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حنانسكاي720199533824
20الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فاطمة الزهراءخربوش720200534749
20الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق زهت اكريوة720201535606
21الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق عبد الجليلفؤاد720202535627
21الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق مريمبواالنوار720203536328
21الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720204536595 يفةالحطن  ملحق رسر
21الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720205536638
ملحق خديجةالفاروفر

21الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720206537114
ملحق فاطمة  الزهراءالجديان 

21الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق خولةالربابطي720207538225
21الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق الكوشيةزريتيال720208543159
21الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق اسماءالمفيد720209543713
21الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق يوسفنيلون720210544883
21الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق نائلةبن اغزالة720211545386
22الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق غزالنالصلجي720212546093
22الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق امان افرك720213547281
22الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق عبدالحقلمي  720214547678
22الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720215548468
ملحق أحمدبوهان 

22الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720216549095 ملحق محمدالحين 
22الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720217554254
ملحق ياسي  حمدان 

22الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق أحالماسميهر720218556357
22الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق كريمةبلخاوينة720219556569
22الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720220559694
ملحق مرواناشنون 

22الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبدااللهالبهلولي720221559991
23الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حكيمةالحجىلي720222561176
23الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720223561762
ملحق فاطمة الزهراءحدوسر

23الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق زكرياءالموالجي720224565005
23الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فاطمةالخالدي720225566514
23الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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جماعي استدعاء

ملحق ادريسبلخدير720226568256
23الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق خولةاقنيص720227568854
23الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبد هللاامهري720228568970
23الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبدالرحيمكمالي720229569163
23الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720230569511
بوسر ملحق عبدالعزيزالت 

23الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حفصةصبان720231572024
24الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عائشةنون720232573288
24الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حنانثالمي  720233575767
24الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق كريمةزوينا720234575948
24الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق اميمةطنطي720235578255
24الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فاطمة الزهراءجابري720236580673
24الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبد الرحيمالكدامي720237581305
24الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق ربيعةنوصت 720238581676
24الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق يحن القاسمي720239581726
24الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حياةالعود720240582023
24الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق يشىفاضل720241582081
25الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

يد720242582236 ملحق خديجةبت  
25الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق مريمبن قيدوح720243583095
25الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سعادايت هماد720244584727
25الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

كاوي720245584927 ملحق سوكينةالت 
25الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق ربيعةاكرين720246585113
25الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سفياناعبدو720247585952
25الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حنانالهسكوري720248586047
25الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق إكرامالكيحل720249586225
25الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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جماعي استدعاء

عيمة720250588403 ملحق سارةبت  
25الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فاطمة الزهراءالعباسي720251588573
26الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عزيزعكراط720252591642
26الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق رشيدالكعي720253591725
26الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق رض هنيس720254597377
26الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق نورةمام720255601129
26الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق مريمدمان720256601314
26الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق ليىلخلفان720257605237
26الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق المصطف بريش720258606844
26الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق عبد المنعمنارص720259607374
26الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق المصطف افرع720260612835
26الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق الحسي  الحالمي720261620940
27الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي
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جماعي استدعاء

ملحق حمزةهاشم720262622827
27الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق حبيبةغباوي720263623632
27الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق فتيحةابوفريد720264624149
27الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي720265624204
ملحق نبيلالقوسر

27الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

كة720266628631 ملحق أحمدالت 
27الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

يالنغايوي720267628673
ملحق عبد الغان 

27الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ملحق سكينةبري720268628939
27الثانوية التأهيلية الحسن الثانيآسفي: إقليمتربوي

ي740001364585
غنيةالمرجان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
1الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

عبداللطيفكريم740002365806
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

حمزةزهراوي740003368100
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

نبيلسهىلي740004372443
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

فاطمة الزهراءحضار740005373500
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم
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جماعي استدعاء

حكيمةالمباركي740006374340
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

زينبابنينت 740007376206
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

حليمةتاحري740008376919
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

يارسالنوري740009377267
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

نعيمةلكزولي740010384049
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

عبدالهاديالعروك740011386084
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

مروانسبيعة740012386676
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

محمدبولهيند740013391762
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

يوسفنوبيكة740014391977
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

الشعيبيةهجهوج740015392835
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740016395420
هناءاولماسر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
2الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

لطيفةخابت 740017395525
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

حم740018397387 أمي  مستر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740019398805
فاطمة الزهراءالزمران 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
2الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

حسناءماروش740020399326
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

نزاراشبيكي740021401693
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

عبد الكريمالسيمو740022401856
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

نجاةلوطيويط740023401920
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740024402361 عبدهللامرتج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

يمرية740025402522
ارحايمان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
3الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ايوبالمنجاوي740026403645
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

منت روان740027404722
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

غزالنالبداري740028405935
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740029409345
المهديالصونر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
3الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

المصطف المجموعي740030409376
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

عبد الحقفيكري740031411440
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

سعادالسايجي740032413536
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

احمدافروخ740033414810
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

مصطف ارزيكي740034415703
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

جهادبلمحجوب740035415763
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

نجاةالويزي740036416116
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740037416752 سوكينةمرتج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

عتيقةالزين740038417062
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

وفاءالساعي740039417910
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ة740040421098 اذهبسمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740041424418
رشيدالسهنان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
5الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ةالرعضة740042425218 سمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

زينبعمري740043426190
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

أمينةعبيد740044426796
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

صفاءشكي740045429027
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

بهيجةغربال740046431275
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

معادالملياري740047432606
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

عبد هللامنكل740048434027
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

مهديالوالي740049437555
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

فاطمة الزهراءلعديري740050438612
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

حنانفريس740051438654
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

خديجةاكريدى740052438851
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ايوبالحوم740053439837
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

فؤادالعسولي740054440361
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

يوسفالرفيق740055447733
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

هندبشار740056449807
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

عبد االلهبلخوخ740057450229
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

صوفيابنتفور740058450391
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

فاطمةحنكوس740059452378
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

محمدالمليجي740060452476
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740061453417 حفيظةطالن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

نعيمةبزاز740062453859
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

حفيظةالفكي740063455007
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

زكرياءفخري740064455595
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

soufiaالحمادي740065455903

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
7الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

 سارةبونست 740066457829
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

خولةكرام740067460531
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

نبيلالفيشي740068460985
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ياسي  الهناء740069461305
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

عبد اللطيفالسوفري740070461336
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740071462262 حنانغرنينر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

أمي  العلوة740072462421
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740073462786
ان    فتيحةغورص 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
8الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ياسي  الغازي740074463304
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740075465222 نجوىالنوين 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

سلوىالعجان740076465642
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

هند الكياس740077467381
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الحسنالبيك740078469826
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

هاجرالدومالي740079473709
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

يد740080474040 حمزةلت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

محمددراع740081475992
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740082476257
أنسكاف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
9الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

أيوبفرسي740083479030
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

سارةجناد740084481668
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

شيماءسباغ740085483689
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

محمدالقاسم740086485839
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

سناءبوحزام740087491356
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740088491834 يارسفرحنر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

لهالليسعيد740089492957
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ةالطهراوي740090495744 سمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740091496326
كوثرسان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
10الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

نجاةلكبوري740092496450
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ياسي  لعوينة740093498245
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

سهامبولهز740094498608
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

محمدالشاكري740095502261
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

مريمعطوف740096504048
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

شيماءخلوق740097504347
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740098506577
ان  كوثرالمشتر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
10الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ين740099509479 هنداحمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

عبد الرزاقالزوين740100511392
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

وئاماقضاض740101511668
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

خولةهراسي740102511859
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

محسي  اغرابلة740103512129
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

أحمدحمامة740104512589
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ة740105514644 ودادبوخت  
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740106516103
سعادالتجان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
11الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

زكرياءالكاوط740107516880
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ياسي  الحيبول740108518347
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

الهامعبدون740109520329
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740110520756
اميمةدحمان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
11الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740111524357
حسناءالمخلوف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
12الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

هاجرعرفاوي740112526475
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

صفواناكناو740113527797
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

إيمانبوشوك740114529489
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

نعيمةالصاوي740115529770
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

زينبالدرمومي740116529794
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

سلمبومري740117531049
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740118533626
سمت الشبان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
12الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ياسي  بن الراوي740119535591
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

يف740120535967 عبد هللاالشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

محمدالعلواوي740121535978
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

اكراممنهاج740122537635
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740123538809 حنانالموسن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

زينبالنارصي740124542353
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

رشيدةدياب740125542487
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

Page 1186/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

صباحالكعية740126544022
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

رجاءزروالي740127551130
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

سهامسميىلي740128553093
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

من مهيدي740129553264
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

هدىالنعيمي740130553851
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ياسي  اغريضو740131554019
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740132554878
ياسي  العون 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
14الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

مروانالفاضل740133555150
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

صالح الدينالدادسي740134555770
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

الطاهرنصت 740135558017
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

مريمرابح740136558720
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

فاطمة الزهراءلوطاوي740137567820
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

مريمالكانون740138568265
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

هندبلوط740139570839
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

المهديموحداد740140570886
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

سهاماللوي740141571070
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

لمياءالكوبري740142575740
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ة740143576802 فاطمة الزهراءبارسر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

أمينةالعضىلي740144577325
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

فدوىخويىلي740145578026
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

رانيةبن النحيلة740146581858
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

الهاملحندكة740147582929
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

خالدالشالغمي740148583134
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740149584625
عاللالزيوان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
15الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

مروةالسايشي740150586660
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

سارةالوفاء740151587005
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

يدي740152588808 محمدالت  
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

فاطمة الزهراءمعزاوي740153595900
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

حسنالجايدي740154597399
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740155600556
إحساننان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
16الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

امالرصدي740156601219
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

سعيدباحري740157603695
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

إحسانكالع740158604748
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

غانيمعبد الرحيم740159609038
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

محمد رض اجمالي740160609059
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

خديجةتابية740161610050
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

زكرياءلمريق740162614126
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

سناءلمتوكر740163614713
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ليىلعمران740164615187
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ناديةصديق740165615338
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740166615809
ياسي  الهنتانر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
17الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

هندبنور740167617630
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

فراحسعاد740168618779
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ليىلكجدار740169619119
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

أمي  الحسناوي740170621145
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

سهيلةلميلج740171626458
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

18الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

حنانفالح740172630869
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

18الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

ي740173633521
ليىلبنج 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
18الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

نورةديدوح740174634197
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

18الثانوية التأهيلية الخوارزميآسفي: إقليم

الملحق محمدوديد830001364436
1الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق مريمالعمام830002365207
1الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق رضوانفهمي830003366053
1الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق مصطف قوب  ع830004369392
1الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق ناديةتبيت830005369621
1الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830006370766
الملحق رشيدايت المدن 

1الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق مجيدواحسو830007371091
1الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق نهيلةالعشي830008371645
1الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830009371677
الملحق نوالالرضوان 

1الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق حمزةالمقباس830010372466
1الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق حمزةالطايفة830011372912
2الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الملحق محمدبوازيض830012373244
2الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق هالةالعمراوي830013373716
2الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

قاوي830014376079 الملحق سارةرسر
2الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق ياسي  جبور830015376411
2الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق يوسفالتونزي830016376903
2الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق زكرياءسوطيح830017377148
2الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ة830018378217 الملحق خديجةشفت 
2الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق أحمدناشط830019379303
2الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق يوسفالغزالوي830020380335
2الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق عبد هللاالعواد830021381573
3الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830022381709 الملحق ايوبالركينر
3الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق يونسبتوس830023382316
3الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الملحق محسنرزاق830024382647
3الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق حنانكومهري830025383711
3الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق رشيدبلكوس830026386791
3الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق خديجةأيت الشقر830027387275
3الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق عبد الرزاقاقبىلي830028388434
3الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق كلثومةدرقوي830029388975
3الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق حفصةبنعباد830030389510
3الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق نورالدينسالح830031392438
4الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

اوي830032394333 الملحق رجاءجت 
4الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق إلهامالبهجة830033396728
4الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830034397589
الملحق فاطمة الزهراءوع 

4الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق سهامالمتوكل830035398091
4الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي
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الملحق عبد الرحيمبوشان830036398351
4الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق حسناءأبوزيا830037399026
4الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ةقاسمي830038399347 الملحق سمت 
4الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق زهرةمنوار830039402308
4الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق فاطمة الزهراءالزاهت 830040403528
4الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق أمالسدرة830041404404
5الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق خديجةتحيف830042404837
5الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق ناديةواجع830043405106
5الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830044405158 الملحق عمراكون 
5الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق حمزةبوتالت830045405837
5الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830046406126
الملحق نعيمةروع 

5الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830047406633 الملحق هدىالقريشر
5الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي
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الملحق حليمةشكري830048406673
5الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق عبد الغفورافراري    ج830049407721
5الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق إيمانسدرة830050409375
5الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق مريمبوقطيب830051409616
6الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق طيارةعبد الصادق830052410182
6الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق مليكةداودي830053410441
6الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق غزالنقحافة830054410626
6الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق فاطمةحفيظ830055411719
6الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق كوثرطربوش830056413382
6الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق حفصةالنصيح830057416411
6الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق الزهرةمعيش830058416574
6الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق جميلةبركاز830059419659
6الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي
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الملحق عادللفضيىلي830060420971
6الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق غزالنريشر830061422723
7الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق شفيقطامت 830062423212
7الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830063423620 الملحق حسناليمن 
7الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق مريمغزاف830064426104
7الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ةبوگوس830065426232 الملحق كت  
7الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق نورةأوقدور830066426648
7الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق توفيقحكيم830067426842
7الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق اسيافرح830068427516
7الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق ابتسامراغب830069429895
7الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق الحسنبوحمو830070430240
7الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق نورالدينطيطي830071435318
8الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي
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الملحق نورةحماد830072436001
8الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق لحسنالمساوي830073437863
8الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق نوالاعريريب830074438638
8الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830075439137
الملحق شيماءالبندفر

8الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ان830076440210 الملحق حنانعت 
8الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق ضياءسكرات830077440235
8الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق سمت بن تو تو830078441068
8الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق سارةبورشق830079442034
8الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق محمد امي  النحالوي830080442662
8الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق منت كاتب830081442836
9الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830082444019
الملحق فاطمة الزهراءالخلوفر

9الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830083445862
الملحق نجيةالودان 

9الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي
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الملحق نسيمةفرح830084446371
9الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق حسناءمتوكل830085447569
9الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

830086450342
برامي 

الملحق زينباالدريشي
9الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق رشيدصبان830087451177
9الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق محمدحيسو830088452366
9الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق حسنتزيازين830089452718
9الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق إكرامكدان830090453263
9الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق سهامبغدادي830091453407
10الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

830092455683
ايت عبد هللا 

الملحق ربيعةاسعيد
10الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق كريمةالسباهي830093458199
10الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق دنياالماهر830094460942
10الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق اسامةازاخو830095460981
10الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي
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ىغايت830096461729 الملحق بشر
10الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق أسماءالمتعلق باهلل830097462283
10الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق رضوانسعود830098462455
10الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق كريمةالزاهري830099464974
10الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق عبد المنعمالبوبكري830100465827
10الثانوية اإلعدادية موالي رشيدمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق إيمانبويجدكر830101470426
1الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق فدوىبارة830102471288
1الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق عمرداودي830103472391
1الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830104472832 الملحق ياسي  العمت 
1الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق رشيدزهت 830105474897
1الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق ماجدةفراندي830106475301
1الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830107475344
الملحق خاليدنيمون 

1الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي
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ىايت العباس830108475453 الملحق بشر
1الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830109477074
الملحق اسمهانالرزيفر

1الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830110478275
الملحق خديجةالمعروف 

1الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق عبد النعيمالزروالي830111479064
2الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق شيماءدريشي830112479135
2الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق فتيحةباقسو830113480734
2الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق فاطمة الزهراءالمشهودي830114480855
2الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق انتصارالباكومي830115482045
2الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق ابراهيمويرغان830116482105
2الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830117482513
الملحق ناديةالريحان 

2الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق كريمةالتومي830118485466
2الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830119485612
الملحق عىليلرنر

2الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي
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الملحق أسماءمزهور830120485773
2الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830121486028
الملحق زكيةيوسف 

3الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق فاطمةبوجنوي830122486717
3الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق سلوىامزان830123488669
3الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830124489947
الملحق كلثومالهيدان 

3الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق فاطمة الزهراءأزوغ830125490283
3الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق امنةشكور830126494398
3الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830127494476 الملحق إكرامغالن 
3الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830128494753
الملحق وديعالقرسر

3الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق سهامالفقيىلي830129496068
3الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق فتيحةهلول830130497103
3الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق فاطمةالبقولي830131498993
4الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي
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الملحق خديجةالعاللي830132504546
4الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830133504895
الملحق مريمهيمان 

4الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830134508618 الملحق فاطمة الزهراءالنمت 
4الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق سناءاموس830135510400
4الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق امينةاوبلعيد830136513351
4الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق جوادأيتج 830137513956
4الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830138515519
الملحق حليمةالعمران 

4الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق محمدبالحو830139519264
4الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق الشعبيةدرش830140519865
4الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830141523213
الملحق محمدالعنان 

5الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق حبيبةانعينعة830142525867
5الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق سعادجحا830143526528
5الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي
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الملحق لحسنخاوا830144527401
5الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق فضمةعاللي830145527472
5الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق طارقونعيم830146528044
5الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830147529185 الملحق فتيحةحاج 
5الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق رقيةالفائق830148529740
5الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق عزيزفنيدو830149532177
5الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق عبد المجيدايت الشي830150533867
5الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق ريمموزون830151534800
6الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق أميمةأبرك830152538064
6الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ةشكالطي830153541688 الملحق سمت 
6الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق أمالزبيد830154545993
6الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق مينةأيت الحاج830155547406
6الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي
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ي830156547899
الملحق سفيانالدحجان 

6الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830157552099 الملحق مليكةمحجون 
6الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق خولةالزائري830158552150
6الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق رشيدكياط830159552573
6الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق ضجدحو830160554805
6الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق حسناءازريعة830161556028
7الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق اناسبواشتلة830162557706
7الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق عادللكروم830163558097
7الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق سلوى باجي830164561821
7الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق فاطمة الزهراءالعيوض830165562742
7الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق عمراجديك830166570519
7الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830167571499
الملحق خولةالشلوسر

7الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي
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الملحق حسنمحتفظ830168577281
7الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق الزهرةالهدار830169578238
7الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق عبد الحكيماكنيون830170579271
7الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق محمدحبيب830171579889
8الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق عبد السميعلهالل830172581281
8الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق حياةلوشكي830173584479
8الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق صالح الدينشياهو830174584654
8الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق بدرالدينافريفر830175586365
8الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق ايمانبلعطار830176586447
8الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830177593187
الملحق أمي  إدرسي جنانر

8الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق عبد الواحدموجان830178593924
8الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق سهامرشيدي830179594695
8الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي
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يالدرعي830180597658 الملحق عبد الغن 
8الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830181597760
الملحق حنانباباج 

9الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830182600811
الملحق نعيمةايت وحفر

9الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق منعيماقبىلي830183602967
9الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق أيوببو العجول830184603117
9الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ىغادري830185605459 الملحق بشر
9الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق أمالمحبوك830186609652
9الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

يرأس العي  830187610684 الملحق عبد الغن 
9الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق حنانالزواق830188614938
9الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق عبد العاليلحالوة830189615868
9الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق فائزةبن القايد830190617858
9الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق محمدأخام830191619376
10الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي
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الملحق هاجراسعيدي830192624506
10الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق رنيمأجقاف830193624685
10الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق كريمةطلحة830194627526
10الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

الملحق وفاءالنجاري830195631399
10الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830196631459
الملحق حسناءحسام الوزان 

10الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ي830197632870 الملحق نوالهدىبويشر
10الثانوية التأهيلية سحنونمراكش: عمالةاالجتماعي

ملحق عبد هللاأثالمت820001364796
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

1الخامس رياض العروس

ملحق لطيفةبوريسة820002365361
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

1الخامس رياض العروس

ي820003366092
ملحق سلمسفيان 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
1الخامس رياض العروس

ملحق اسماءبوحدو820004366564
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

1الخامس رياض العروس

ملحق رشيدالسمور820005366580
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

1الخامس رياض العروس

ي820006367527
ملحق الحسي  الفوع 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
1الخامس رياض العروس
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ملحق يحن اكيدر820007367621
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

1الخامس رياض العروس

ملحق محمدالعلوي820008368132
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

1الخامس رياض العروس

ي820009368364 ملحق مونيةحسن 
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

1الخامس رياض العروس

ي820010368505 ملحق نورالدينسيبنر
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

1الخامس رياض العروس

ملحق محمدسوسو820011368506
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

2الخامس رياض العروس

ملحق حسنةعيش820012368547
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

2الخامس رياض العروس

ملحق زينبالمكاوي820013368836
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

2الخامس رياض العروس

ي820014368907
ملحق حنانتبونر

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
2الخامس رياض العروس

ي820015368999
ملحق ادريساليوسف 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
2الخامس رياض العروس

ملحق مديحةبوعالكة820016369074
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

2الخامس رياض العروس

ملحق فاطمةالنجاوي820017369508
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

2الخامس رياض العروس

ملحق حمزةغايو820018369656
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

2الخامس رياض العروس
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ملحق رشيدالمرابط820019369744
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

2الخامس رياض العروس

ملحق الناجمبويان820020369811
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

2الخامس رياض العروس

ملحق زكرياءاهموش820021369967
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

3الخامس رياض العروس

ملحق محمدبحجو820022370355
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

3الخامس رياض العروس

ملحق إيمانلمديهب820023370387
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

3الخامس رياض العروس

ملحق عبد الجليلايت سعيد820024370399
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

3الخامس رياض العروس

ملحق جمالبويزرو820025370543
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

3الخامس رياض العروس

ملحق الهامفوضيل820026370742
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

3الخامس رياض العروس

ملحق لبن تنجاوي820027370835
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

3الخامس رياض العروس

ملحق سلمدهلت  820028370934
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

3الخامس رياض العروس

ملحق محمديفرجي820029371130
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

3الخامس رياض العروس

ملحق صالح الدينالفكاك820030371924
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

3الخامس رياض العروس
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ملحق ناديةايت جدي820031372191
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

4الخامس رياض العروس

ملحق كمالبوسكور820032372576
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

4الخامس رياض العروس

ملحق رض القصت 820033372878
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

4الخامس رياض العروس

ملحق ايوبالوافق820034373163
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

4الخامس رياض العروس

ملحق سليماناإلبراهيمي820035373434
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

4الخامس رياض العروس

ملحق نهأيت حدان820036373524
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

4الخامس رياض العروس

ملحق حمزةرسيغينة820037373724
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

4الخامس رياض العروس

ملحق شيماءأفخار820038373793
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

4الخامس رياض العروس

ي820039374498
ملحق الحسي  عشفر

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
4الخامس رياض العروس

ملحق امالبوعثمان820040374577
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

4الخامس رياض العروس

ملحق هندبنعلية820041374579
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

5الخامس رياض العروس

ملحق مريمجخ820042374907
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

5الخامس رياض العروس
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ملحق زهت األصيل820043375052
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

5الخامس رياض العروس

ملحق ياسي  باهري820044375491
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

5الخامس رياض العروس

ي820045375689
ملحق يوسفلفط 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
5الخامس رياض العروس

ملحق نشينالفاتجي820046375732
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

5الخامس رياض العروس

ملحق مريمالبوركي820047375921
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

5الخامس رياض العروس

ملحق المصطف االرامي820048376053
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

5الخامس رياض العروس

ملحق أعرابسارة820049376351
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

5الخامس رياض العروس

ملحق الحسي  اورر820050376449
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

5الخامس رياض العروس

ي820051376500
ملحق خديجةالخرفر

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
6الخامس رياض العروس

ملحق خولةالمهتدي820052376519
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

6الخامس رياض العروس

ملحق إيهابالعماري820053376663
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

6الخامس رياض العروس

ملحق محمدالموريف820054377037
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

6الخامس رياض العروس
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ملحق معادعنقاش820055377074
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

6الخامس رياض العروس

ملحق نورةالكبت 820056377736
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

6الخامس رياض العروس

ملحق سناءفزواطي820057377871
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

6الخامس رياض العروس

ملحق زكرياءمكريم820058377877
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

6الخامس رياض العروس

ملحق الجيالليالعايب820059378046
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

6الخامس رياض العروس

ملحق عبدالغفورأرخصيص820060378198
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

6الخامس رياض العروس

ملحق المصطف مشادي820061378617
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

7الخامس رياض العروس

ملحق رفيقةحجوان820062378974
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

7الخامس رياض العروس

ملحق هاجرالمالوي820063379248
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

7الخامس رياض العروس

ملحق عبد الحكيمعابد820064379283
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

7الخامس رياض العروس

ي820065379362
ملحق زين العابدينلطف 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
7الخامس رياض العروس

ملحق صفاءالمجريطي820066379587
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

7الخامس رياض العروس
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ي820067379598
ملحق مرادبشنانر

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
7الخامس رياض العروس

ملحق نهيلةالنارصي820068379869
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

7الخامس رياض العروس

ملحق فاطمةنعنوع820069380280
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

7الخامس رياض العروس

ملحق فاطمة الزهراءلخويت820070380559
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

7الخامس رياض العروس

ملحق ليىلالمسافر820071381422
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

8الخامس رياض العروس

ملحق أيوبالعمراوي820072381430
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

8الخامس رياض العروس

ملحق بومديانيونس820073381557
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

8الخامس رياض العروس

ملحق أسماءالغاز820074381771
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

8الخامس رياض العروس

ملحق محسنبن الدريوش820075382045
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

8الخامس رياض العروس

ملحق كوثرملياري820076382594
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

8الخامس رياض العروس

ملحق ماجدةاالسدي820077382685
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

8الخامس رياض العروس

ملحق سهاممربوح820078383075
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

8الخامس رياض العروس
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ملحق لمياءأخشان820079383722
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

8الخامس رياض العروس

ملحق ابراهيمالوالي820080383799
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

8الخامس رياض العروس

ي820081383850
ملحق سهامالريزن 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
9الخامس رياض العروس

ملحق عبدهللاالبلقيشي820082384549
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

9الخامس رياض العروس

ملحق نجوىمزناوي820083384682
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

9الخامس رياض العروس

ملحق معادايت بورحيم820084384890
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

9الخامس رياض العروس

ملحق من تزري820085385071
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

9الخامس رياض العروس

ملحق عبد الرحيمزيدي820086385412
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

9الخامس رياض العروس

ي820087385549
ملحق احمدلطف 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
9الخامس رياض العروس

ملحق خالدالسفيشي820088386107
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

9الخامس رياض العروس

ملحق سارةأحنضور820089386174
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

9الخامس رياض العروس

ملحق ربيعةالمرابط820090386224
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

9الخامس رياض العروس
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ملحق لعزيزةاخريبش820091386960
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

10الخامس رياض العروس

ملحق خديجةالمجيدي820092387276
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

10الخامس رياض العروس

ملحق خالدبوسمرة820093387332
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

10الخامس رياض العروس

ي820094387645 ملحق سكينةالنون 
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

10الخامس رياض العروس

ملحق يونسأيت بنسعيد820095387724
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

10الخامس رياض العروس

ملحق ايمانالمتوكل820096387928
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

10الخامس رياض العروس

ملحق إلهامأزادو820097388226
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

10الخامس رياض العروس

ي820098388870 ملحق فاتحةالسمين 
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

10الخامس رياض العروس

ملحق مريمبن الشيخ820099388986
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

10الخامس رياض العروس

ملحق عزيزةمسموض820100389095
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

10الخامس رياض العروس

ملحق فاطمة الزهراءالحني  820101389508
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

11الخامس رياض العروس

ملحق مليكةبندريس820102390452
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

11الخامس رياض العروس
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ملحق العروسينجات820103390588
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

11الخامس رياض العروس

ملحق ابتسامهتمان820104390645
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

11الخامس رياض العروس

ملحق عزيزالغرباوي820105390777
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

11الخامس رياض العروس

ملحق اميمةدومال820106391005
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

11الخامس رياض العروس

ملحق عائشةواسو820107391695
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

11الخامس رياض العروس

ي820108392229 ملحق عبد الرحيمنكت 
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

11الخامس رياض العروس

ملحق ابتسامبنبقال820109392524
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

11الخامس رياض العروس

يفةرشيد820110392845 ملحق رسر
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

11الخامس رياض العروس

ي820111392990
ملحق محسنالطوران 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
12الخامس رياض العروس

ملحق زينبالجهبىلي820112393215
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

12الخامس رياض العروس

ي820113393664
ملحق وهيبةشخمان 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
12الخامس رياض العروس

ملحق سارةالشويطري820114393893
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

12الخامس رياض العروس
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ملحق حياةلهال ي820115393954
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

12الخامس رياض العروس

ملحق عىلياحمان820116394075
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

12الخامس رياض العروس

ملحق عبدالرحيمايدار820117394103
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

12الخامس رياض العروس

ملحق فاطمة الزهراءالخوير820118394119
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

12الخامس رياض العروس

ي820119394431 ملحق موالي رشيدغالن 
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

12الخامس رياض العروس

ملحق سعدالرميىلي820120395746
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

12الخامس رياض العروس

ملحق محمدمشد820121396202
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

13الخامس رياض العروس

820122396391
الدرقاوي 

ي
ملحق فتيحةالصوف 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
13الخامس رياض العروس

ي820123396686
ملحق حسناءالخلوف 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
13الخامس رياض العروس

ملحق خالدبوحيل820124396884
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

13الخامس رياض العروس

ملحق رجاءزيدان820125396947
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

13الخامس رياض العروس

ملحق خالدبنعرا820126397043
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

13الخامس رياض العروس
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ملحق سعدبوسكسو820127397724
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

13الخامس رياض العروس

ملحق زهت العيدي820128397731
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

13الخامس رياض العروس

ملحق حفيظةتوري820129397803
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

13الخامس رياض العروس

ملحق عائشةالشجاع820130398941
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

13الخامس رياض العروس

ملحق زهت بوكصة820131399605
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

14الخامس رياض العروس

ملحق حنانخليف820132399778
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

14الخامس رياض العروس

ملحق عىليزويحيل820133399792
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

14الخامس رياض العروس

ملحق عزيزةبوهيان820134399827
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

14الخامس رياض العروس

ملحق مريملطيف820135399913
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

14الخامس رياض العروس

ملحق عبد هللاحضي820136400122
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

14الخامس رياض العروس

ملحق  خديجةايت مبارك820137400327
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

14الخامس رياض العروس

ملحق محمدبوسنينة820138400542
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

14الخامس رياض العروس
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ملحق أميمةدوها820139401296
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

14الخامس رياض العروس

ملحق ناديةنيناو820140401302
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

14الخامس رياض العروس

ملحق اسماءوزار820141401435
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

15الخامس رياض العروس

ي820142401710 ملحق احمدالطرومبنر
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

15الخامس رياض العروس

ملحق فديةالتلمودي820143401935
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

15الخامس رياض العروس

ملحق مريمبوزلغة820144401946
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

15الخامس رياض العروس

ملحق مروةالدروي820145402521
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

15الخامس رياض العروس

ملحق سعديةروفت  820146402726
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

15الخامس رياض العروس

يرشيدة820147403087
ملحق المخلوف 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
15الخامس رياض العروس

ي820148403183 ملحق فدوىاليعقون 
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

15الخامس رياض العروس

ملحق جميلةشوقر820149403243
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

15الخامس رياض العروس

ىإدعدي820150403260 ملحق بشر
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

15الخامس رياض العروس
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ي820151403270 ملحق خالدالحاج 
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

16الخامس رياض العروس

ملحق سعيدالناوي820152403497
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

16الخامس رياض العروس

ملحق محسنالعباسي820153403559
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

16الخامس رياض العروس

ملحق مريمزاية820154403711
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

16الخامس رياض العروس

ي820155403784
ملحق كوثرمازون 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
16الخامس رياض العروس

ملحق ايمانكحل العيون820156403802
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

16الخامس رياض العروس

ملحق عبدالعاليأوريك820157404015
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

16الخامس رياض العروس

ملحق بهيةقروان820158404582
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

16الخامس رياض العروس

ملحق خديجةالغزيوي820159404984
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

16الخامس رياض العروس

ملحق محمدلحمر820160405026
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

16الخامس رياض العروس

ملحق حمزةالعشي820161405236
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

17الخامس رياض العروس

ي820162405462 ملحق ابتهاجمرن 
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

17الخامس رياض العروس
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ملحق وليدأحمو820163405513
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

17الخامس رياض العروس

ملحق غزالنخالي820164405576
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

17الخامس رياض العروس

ملحق ابراهيميحن 820165405634
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

17الخامس رياض العروس

ملحق حياةنفور820166405667
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

17الخامس رياض العروس

ملحق هشاماينت  820167405852
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

17الخامس رياض العروس

ي820168406167 ملحق ورديةالشاطن 
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

17الخامس رياض العروس

ملحق حياةامغيض820169406374
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

17الخامس رياض العروس

ي820170406756
ملحق عبدالرحيمالتاف 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
17الخامس رياض العروس

ملحق نجاةالعزري820171407307
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

18الخامس رياض العروس

ملحق إمانمستاوي820172407819
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

18الخامس رياض العروس

ملحق عادلجعفري820173408233
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

18الخامس رياض العروس

ملحق محمدالخلفوي820174408527
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

18الخامس رياض العروس

Page 1221/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي820175409438
ملحق عمردهانر

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
18الخامس رياض العروس

يدي820176409548 ملحق سناءالعت 
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

18الخامس رياض العروس

ملحق خلودالفزازي820177409559
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

18الخامس رياض العروس

ملحق سفيانأحميمد820178409832
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

18الخامس رياض العروس

ملحق فاطمةسدرة820179409863
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

18الخامس رياض العروس

ملحق هشامخربوش820180410235
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

18الخامس رياض العروس

ملحق مريماوالدعتو820181410360
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

19الخامس رياض العروس

ملحق ودادباروك820182410595
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

19الخامس رياض العروس

ملحق رشيدمنافر820183411258
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

19الخامس رياض العروس

ملحق نور الديناكومي820184411272
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

19الخامس رياض العروس

ملحق فتيحةإدرازن820185411390
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

19الخامس رياض العروس

ملحق وئامخويا820186411778
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

19الخامس رياض العروس

Page 1222/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق إلهامحرموش820187412194
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

19الخامس رياض العروس

ملحق الحسي  تغروط820188412320
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

19الخامس رياض العروس

ملحق مروانخياري820189412638
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

19الخامس رياض العروس

ملحق سعادألحيان820190412724
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

19الخامس رياض العروس

ملحق السعيدجدان820191413147
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

20الخامس رياض العروس

ملحق سناءبنجدير820192413924
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

20الخامس رياض العروس

ملحق فدوىبوبت 820193414065
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

20الخامس رياض العروس

ملحق جهانارجدال820194414166
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

20الخامس رياض العروس

ملحق عبد الصادقماما820195414349
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

20الخامس رياض العروس

ي820196414388
ملحق طهالطوران 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
20الخامس رياض العروس

ملحق سفيانأبو الكرامة820197414706
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

20الخامس رياض العروس

ي820198414868 ملحق رض ناج 
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

20الخامس رياض العروس
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ملحق هشامباهي820199415484
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

20الخامس رياض العروس

ي820200415933 ملحق محمدالقطين 
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

20الخامس رياض العروس

ملحق هجرأنزيم820201416108
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

21الخامس رياض العروس

ملحق فتيحةتموياس820202416546
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

21الخامس رياض العروس

ملحق سعادارحو820203417041
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

21الخامس رياض العروس

ي820204417472 ملحق انورمناج 
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

21الخامس رياض العروس

ملحق عائشةاتمغوست820205418077
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

21الخامس رياض العروس

ملحق سلم بوقنديل820206418170
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

21الخامس رياض العروس

ملحق نجوىركبان820207418417
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

21الخامس رياض العروس

ملحق صفيةالفارسي820208419105
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

21الخامس رياض العروس

ملحق حنانبونض820209419681
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

21الخامس رياض العروس

ي820210419798
ملحق جوادالعطف 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
21الخامس رياض العروس

Page 1224/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق عثمانالعوام820211420523
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

22الخامس رياض العروس

ملحق محمدمعطال820212420798
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

22الخامس رياض العروس

ي820213420929
ةشوفر ملحق بورسر

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
22الخامس رياض العروس

ملحق ليىلبوعنكة820214421249
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

22الخامس رياض العروس

ي820215421260 ملحق خولةالعران 
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

22الخامس رياض العروس

820216421617
االدريشي 

ملحق عائشةالدفالي
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

22الخامس رياض العروس

ي820217422820
ملحق شيماءفاكهان 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
22الخامس رياض العروس

ملحق سليمةنجاوي820218422860
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

22الخامس رياض العروس

ي820219422871
ملحق شيماءالبوعنان 

الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي
22الخامس رياض العروس

ملحق راضيةزكار820220422980
الثانوية اإلعدادية محمد مراكش: عمالةتربوي

22الخامس رياض العروس

ملحق ريحانحكان820221423007
1الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق سليمةزهوان820222423306
1الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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ا820223423440 ملحق محمدزكت 
1الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق اللة أسماءبومليحة820224423679
1الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

اي820225423726 ملحق خديجةالخض 
1الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق حسنيةالقاري820226424218
1الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدأفزوي820227424221
1الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق أسماءتراب820228424504
1الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق مريمملكي820229424530
1الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق جيهانسيقال820230425090
1الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق اسمهانحلوي820231425237
2الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820232425306 يالونخت  ملحق عبد الغن 
2الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق حازمهرواك820233425490
2الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمةبوكري820234425920
2الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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ملحق فاطمة الزهراءعموري820235426029
2الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

820236426342
اإلدريشي 

ي ملحق أحمداليون 
2الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق زهرةأوبيهي820237426749
2الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق موالي عدنانالنورطي820238426807
2الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق نورالهدىرزوي820239427509
2الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق سناءاكرو820240427590
2الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق سالفلنصاري820241428228
3الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق حمزةمسموض820242428230
3الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق حكيمةزوبت 820243428299
3الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820244428331 ملحق أسامةالقصين 
3الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق ياسي  بن اليتيم820245428364
3الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق ايوبتصنيطة820246428437
3الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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يمحمد820247428600 ملحق الروتن 
3الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق أيوبالروام820248428714
3الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820249428782
ملحق خديجةبرنر

3الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الغفورحدوش820250428833
3الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق وسيلةريشكة820251429231
4الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ىحمياش820252429255 ملحق بشر
4الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمةالعمومي820253429573
4الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عزيزةالدراز820254429589
4الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق لطيفةمفتاجي820255429608
4الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق حنانابعيوق820256429640
4الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق سهامبلفرد820257429767
4الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق اسماءفضلون820258429790
4الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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ملحق عبد الصمدمحفوظ820259429800
4الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ة820260429835 ةبريطت   ملحق سمت 
4الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820261429972 ملحق نورالدينالظهرج 
5الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق مروانابعيوق820262430085
5الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق لبن بونودار820263430130
5الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820264430310 ملحق عبدالرزاققرطن 
5الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق سكينةايت بويجي820265430527
5الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820266431062
ملحق أسماءايت الشكيف 

5الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ة820267431150 ملحق فردوسبوعمت 
5الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820268431258
ملحق خديجةحيانر

5الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدرسيوك820269431414
5الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الباريالبلقيشي820270431476
5الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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ي820271431874 ملحق إكرامخت 
6الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820272431954 ملحق سهامالذهن 
6الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الخالقالبوبكري820273432347
6الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق  لبن لملح820274432701
6الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق هشامالملكي820275432714
6الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق ليلوهبوية820276433473
6الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق ايت ابن يوسسلوى820277433917
6الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الرزاقازنيت 820278434072
6الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق يشازكرياء820279434079
6الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق فتيحةالعمومي820280434639
6الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق ارقيةبوضلعة820281435285
7الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق فدوىاوديحان820282435783
7الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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ملحق نورةالصبان820283435817
7الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820284436421 ملحق نسيمةالسحت 
7الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق يوسفالنكيطي820285437029
7الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق مصطف المجداوي820286437233
7الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدالبدري820287437512
7الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق رقيةخطاب820288437703
7الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820289437705 ملحق نهيلةبن حينر
7الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820290437716
ملحق محمد امي  الطافر

7الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820291437811
ملحق سكينةالشهوان 

8الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عادلمحسي  820292437960
8الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

يهاجر820293438800
ملحق الحفيان 

8الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق فؤادايت بحمد820294439043
8الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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ملحق محمدبوخو820295439119
8الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

خت820296439216 ملحق يوسفاتت 
8الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق أنسكرون820297439423
8الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820298439495 ملحق حنان الراج 
8الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق هناءالدكالي820299439652
8الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق كريمةعطار820300439812
8الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق ليىلالفركالي820301440185
9الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق مريمطليمة820302440587
9الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدالبشارة820303440841
9الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق امي  بطل820304440885
9الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

820305440893
العلوي 

ملحق محمداالسماعيىلي
9الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق معادالطيفور820306440988
9الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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ملحق ماجدةالعلوي820307441292
9الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق رشيدةمنصور820308441362
9الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

فامي   عامل820309441432 ملحق ارسر
9الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820310441600 ملحق فاطمة الزهراءالدبج 
9الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق يوسفالمجدوي820311441938
10الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمةطويل820312442449
10الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق سكينةمومن820313442635
10الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق قمربوقنطار820314442948
10الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق خولةعبد المولي820315443057
10الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق محمد امي  رشد820316443350
10الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الغفورايت مرزوك820317443365
10الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق حسنعاي820318443495
10الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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ملحق ناديةطلج820319444163
10الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق خولةاللوزيوي820320444208
10الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق إلهامإزرك820321444668
11الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق مروانبوصغت 820322445303
11الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق جيهانسحيمد820323445664
11الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق حسناءبنعراب820324446060
11الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق ادمالنجمي820325446165
11الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق كريمةبزيزو820326446226
11الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق سعادالشتاوي820327446503
11الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق لعزيزةالراشدي820328446771
11الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدحري820329446956
11الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820330447029 ملحق سارةالقطن 
11الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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ي820331447036
ملحق وفاءالبداسر

12الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق حليمةايت عياد820332447655
12الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمةايت افراضن820333448006
12الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820334448334 ملحق يشىالدردان 
12الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبدالعزيزلمفضل820335449037
12الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

وزبدي820336449113 ملحق فاطمةالفت 
12الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدأيت حمو820337449454
12الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق رشيدالفرد820338449760
12الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق الحسي  المحمدي820339449854
12الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عادلالخليفة820340449892
12الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق رض الغفالوي820341450483
13الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق نور الهدىمشنك820342450901
13الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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ملحق ايمانالفارسي820343450977
13الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820344451094 ىباضن  ملحق بشر
13الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق مصطف بوراز820345451364
13الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق خديجةايت خوش820346451680
13الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق ابتسامغريب820347451991
13الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد القادرجعكري820348452414
13الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق اسامةاالدريشي820349452465
13الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق إلهامبنعطار820350452670
13الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءكرارة820351452722
14الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق رجاءرحيم820352453130
14الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الحكيمالناجمي820353453179
14الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبدالكريمحدى820354453625
14الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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ملحق مرادفكري820355453765
14الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق حميدأزوض820356453874
14الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820357454427
ملحق سكينةايت الحنف 

14الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق خولةبل المودان820358454579
14الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدادر820359454787
14الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق كريمةالمسعودي820360454959
14الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820361455011 ملحق رفيقةتاج 
15الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءايت بنشيخ820362455175
15الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق يشىدوها820363455221
15الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق ابتساملمنعي820364455597
15الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820365455989 ملحق وفاءنسان 
15الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءوحمان820366456275
15الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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ملحق عبد الرحيماهضار820367456384
15الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق صفاءباهادي820368456422
15الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق اسماعيلحمود820369457625
15الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820370457756
ملحق سكينةتفر

15الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820371457780
ملحق هنداوشان 

16الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق أميمةجلجال820372457950
16الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق غزالنأيت الراوي820373458110
16الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق اكرامخفيف820374458413
16الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدالشتوي820375458742
16الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءالكربة820376459946
16الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق زاهرةاوالداكبت 820377460307
16الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق زهت لكطيوي820378460634
16الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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انبوسيف820379460658 ملحق جت 
16الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق اسماءموفيدي820380460792
16الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق ليىلابها820381460871
17الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق سفيانالعمري820382461503
17الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق مريمبوطايب820383461853
17الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق رشيدأيت فقت  عىلي820384461944
17الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق  مريمالعالم820385462258
17الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820386462276 ملحق فاطمة الزهراءالمران 
17الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق اقبالشاكر820387462393
17الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبدالغفورارحوي820388462484
17الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق حنانزكرياء820389462675
17الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي820390462841 ملحق مريمالدين 
17الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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ملحق عبد هللالمهيوي820391462951
18الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق خديجةسلمان820392463198
18الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق خديجةروجي820393463303
18الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءالرغاوي820394463627
18الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق خولةسالك820395463646
18الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق نجيةبن احيا820396463937
18الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق ناديةكدوار820397464448
18الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد العاليأيت زيدان820398464572
18الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق أميمةالعلوي الفلس820399465047
18الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق إلهامكعب820400465330
18الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق حفصةباخىلي820401465608
19الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاتحةالسايح820402465656
19الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي
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ملحق الحسي  لعدال820403465767
19الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءالبارودي820404465843
19الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق مينةالعباسي820405465973
19الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

يوي820406466385 ملحق مريمالت  
19الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

يمونت 820407466525 ملحق عبد النن 
19الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق سعيدأيت عبد هللا820408467370
19الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ىايت الشيخ820409467442 ملحق بشر
19الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق جميلةالروجي820410467583
19الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق حسنمبسوط820411467649
20الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق رشيدزليكة820412468224
20الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الرزاقالغالي820413468406
20الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ي االله820414468459 ملحق رضوانراج 
20الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

Page 1241/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق عبدالرحيمالزهاوي820415469179
20الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق احالمفاسح820416469281
20الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق هندالمقجور820417469437
20الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق سفيانبن أيوب820418469557
20الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق عمرمجوغات820419469953
20الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ملحق إسماعيلبنور820420470084
20الثانوية اإلعدادية طه حسينمراكش: عمالةتربوي

ة820421470397 ملحق عائشةوعشر
91الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سعادالمرابطي820422470533
91الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق إلهامموجان820423470808
91الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سناءأوكزدير820424470919
91الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سلمالخراز820425471412
91الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق صفاءبن كروم820426471664
91الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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ي820427471779 ملحق وليدخطان 
91الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق خالدبنيطوا820428471796
91الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق حميدتحشويت820429471932
91الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق نضةدادة820430472241
91الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820431472361 ملحق منت المجدون 
92الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سلمالبهلول820432472447
92الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ىتوفيق820433472589 ملحق بشر
92الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق معادبنبوعجيىلي820434473174
92الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق غادةمكروم820435473221
92الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق ثرياالغرباوي820436473360
92الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820437473375 ملحق يونسلكصين 
92الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق فدوةالكراب820438474068
92الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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ملحق صوفيازاريتيمور820439474124
92الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق أمينةهنكل820440474443
92الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الصمدايت ابراهيم820441474531
93الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ىبوجعفر820442474589 ملحق بورسر
93الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

كزي820443474676 ملحق مروةالتر
93الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سعادالمكاوي820444474682
93الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق امالالدومالي820445474758
93الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سعيدسطيىلي820446474768
93الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق ربيعةعيش820447475156
93الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق خليلالعزمي820448476056
93الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

اط820449476081 ملحق فاطمة الزهراءالشر
93الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820450476199
ملحق محمدالتݣان 

93الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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جماعي استدعاء

ملحق الحسنيةلكواك820451476844
94الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءمجبور820452477005
94الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق كريمةاالشكر820453477465
94الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق خولةاسويدي820454477842
94الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820455478107 ىايت تت   ملحق بشر
94الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق رشيدبواخالل820456478378
94الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق لحسنغياب820457478407
94الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق ياسي  الحداد820458479031
94الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق اسماعيلابو المجد820459479241
94الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق موالي يوسفالكعبة820460479506
94الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق حسناءامالل820461479616
95الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءلمواسي820462479643
95الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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ملحق عبد الفتاحلحض 820463479659
95الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدشواش820464479917
95الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق خديجةبنشيخ820465480273
95الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق فوزيةايت بال820466480611
95الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق انسالهواري820467480636
95الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق ي عبد اللطيفبودال820468480667
95الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820469480693 ملحق زينبالوهان 
95الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق مريمداكت 820470480970
95الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق زكرياءايت اوبناي820471481307
96الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق ايماناهرى820472481397
96الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق غزالنالمسافر820473481550
96الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سعيدابناي820474481768
96الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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ملحق ثوريةالعرومي820475481843
96الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق بسمةخربوش820476482305
96الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820477482335 ملحق محمد امي  حسين 
96الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق الحسي  شينون820478482362
96الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق زهرةالطاهري820479482789
96الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدبن رزوق820480482866
96الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق كوثرالبكي820481483514
97الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

نوضي820482483768 ملحق أسيةالت 
97الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820483484372
ملحق فاطمة الزهراءالطان 

97الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق صفاءالفتجي820484484463
97الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

يلعبيدي820485484883 ملحق العرن 
97الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق محمد انورعباد820486484900
97الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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820487485201
العلوي 

ي ملحق لالزكيةالذهن 
97الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الكريمبوديع820488486790
97الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820489486925
ملحق خولةالمشماسر

97الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق الحسي  لحسي  820490487124
97الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق ليىلناسك820491487300
98الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820492487521
ملحق هندحميدسر

98الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سارةاالدريشي820493488018
98الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق ناديةصفراوي820494488020
98الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدكزون820495488494
98الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق مريمدحوم820496488646
98الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق حسناءالبوجي820497488993
98الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق اسماءانزدام820498489050
98الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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ملحق مصطف فريطيط820499489352
98الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الجليلازوكاغ820500489368
98الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد السالمبرايس820501489420
99الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820502489865
ملحق خديجةالزيدان 

99الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق ناديةالعسافر820503490073
99الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820504490101
ملحق مريمشوفر

99الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءجلدان820505490175
99الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820506490597 ملحق محمادايت العرن 
99الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سناءهنان820507490767
99الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الكريمالمعتصم820508491032
99الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق مريمأقريض820509491261
99الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق حمزةالجاللي820510491320
99الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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ملحق رضاالزاهدي820511491530
910الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبدالرحيمأساد820512491791
910الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق كوثرالكيس820513492210
910الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820514492361
ملحق نواللطف 

910الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق إكرامساليك820515492408
910الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

820516492742MoumeneMohamed
ملحق 
910الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الرحمانبوعجي  820517493481
910الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سعيدالفاضىلي820518493488
910الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820519493875
ملحق ندىالطغران 

910الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سفيانأوالطاهر820520494573
910الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عتيقةالوليدي820521494614
911الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق لبن غرض820522494938
911الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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ملحق هجرالزاهر820523495245
911الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق  هاجربلحيمر820524495302
911الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق بهيجةالعلوي820525495696
911الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق الهام الربيعي820526496004
911الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق رض خوماج820527496203
911الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820528496412 ملحق سكينةايت عبد النن 
911الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق حياةلكروم820529496677
911الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق أمي  تيديىلي820530496912
911الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدالجاوي820531497058
912الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق ليىلزاهيد820532497538
912الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820533497677
ملحق وليدديوان 

912الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدجهازي820534497801
912الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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ملحق رضوانالعالوي820535497804
912الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق فوزيةكروج820536498065
912الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق أشكاجلطيفة820537498355
912الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق  خالدولد عيطونة820538498848
912الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق مريمامريميدة820539498974
912الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق صوفياغوات820540499570
912الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق زينبايت بن عال820541499677
913الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق ايمانماري820542499696
913الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبدالرحمانالسبكي820543499740
913الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق اميمةلقايمي820544499765
913الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

غوت820545500652 ملحق نارصالت 
913الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق مريمزنيت 820546500708
913الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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ملحق عواطفتفاف820547500754
913الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820548501102
ملحق يونسفتاسر

913الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق منعمالقدسي820549501555
913الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سكينةالعمري820550501809
913الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق خولةالربوحات820551502625
914الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق املالزهوري820552502734
914الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

عي820553502977 ملحق عبد الصمدالشر
914الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق يوسفالربيعي820554503311
914الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق يونسبنحمو820555503641
914الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق مروةسيف820556503729
914الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبدالرحمانالبشارة820557504666
914الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820558505122 ملحق عزيزةالهزمت 
914الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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ي820559505207 ملحق عبد الكريمالكرزان 
914الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق حنانحاوري820560505313
914الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبدهللاناصح820561505566
915الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سلملزغم820562505656
915الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدالنارصي820563505659
915الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820564505951
ملحق غزالنزليج 

915الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق هدىتاليىلي820565506483
915الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق غزالنابلقاس820566507534
915الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق كريمةمحروك820567507694
915الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق شيماءالسكوري820568507699
915الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق مديحةزكي820569507955
915الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبدالرحيمندوسعدن820570508512
915الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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ي820571508733
ملحق مونيةالرزيفر

916الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق بنباريعبد الغفور820572508744
916الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق فراحبلفاسي820573508800
916الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدازدو820574508856
916الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق كمالبونارص820575508977
916الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق هشامبنلبشر820576509233
916الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق فتيحةبنعال820577509350
916الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبدالرحيمتيكي820578509409
916الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق محمددجمان820579510240
916الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق يوسفولد الشيخ820580510784
916الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق يونسامشيش820581510853
917الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق الحسي  السنوسي820582510956
917الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

Page 1255/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق ليىلناسور820583511317
917الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق خديجةرزوق820584511526
917الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820585512459 ملحق نزهةالمجدون 
917الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق احمادالغولب820586512497
917الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق رض لحمية820587512966
917الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق إيمانلفضالي820588513292
917الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820589513486 ملحق عادلمغالن 
917الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سعادزوهت 820590514003
917الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ات820591514065 ملحق وئامخت 
918الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820592514154
ملحق راويةالعلوسر

918الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد المنعممهران820593514291
918الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق أرصىأيت بفكري820594514346
918الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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ملحق يونساكساب820595514471
918الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سارةالعشي820596514990
918الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق حياةحطاطي820597515361
918الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءاومزدو820598515449
918الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عائشةجليل820599515759
918الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق نزهةمياطي820600516031
918الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق ابتسامالزريكة820601516218
919الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820602516424
ملحق مريمشعبان 

919الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

820603516437
ايت عبد 
ملحق زكرياءالرحيم

919الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءلماوي820604516471
919الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ادي820605516892 ملحق اسماعيلالشر
919الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ي820606517084
ملحق منيةالرحمون 

919الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي
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ملحق محمدالزبدي820607517148
919الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد العزيزايت مبارك820608517492
919الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الجليلالهاللي820609517654
919الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سارةالمعتصم باهلل820610518380
919الثانوية التأهيلية لمحاميد مراكش: عمالةتربوي

ملحق سكينةايت برم820611518837
1الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق زهت وزيف820612519078
1الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق نجيبالزهور820613519314
1الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق مليكةمدن820614519323
1الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق أسماءمسكاوي820615519426
1الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق خديجةزيطوت820616519624
1الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق أسامةاالنصاري820617520030
1الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق سوميةابوالقاسم820618520063
1الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي
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يلبعاوي820619520186 ملحق عبدالغن 
1الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق منالسيف820620520421
1الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820621520544
ملحق هدىبنان 

2الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

820622521059
ايت سي 

احماد
ملحق ياسي  

2الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق لطيفةماروش820623521141
2الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الحبيبالعلولي820624521157
2الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق سيهامالحمري820625521200
2الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820626521240
ملحق لحسنأيت المدان 

2الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820627521472
ملحق هاجربنان 

2الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق الحسي  روغال820628521625
2الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الحكيمبن عكيدة820629521776
2الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820630521986
ملحق هندبنان 

2الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي
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ملحق هنيةالبقال820631522416
3الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق خالدنعيمي820632522777
3الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق صفيةشكت 820633522821
3الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820634523104 ملحق موالي حفيظكوكن 
3الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق أيوبفراق820635523236
3الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق خالداسلهمي820636523561
3الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820637523576 ملحق لال ثوريةبهج 
3الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق حنانمضهور820638523586
3الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عزيزةالحيمر820639523723
3الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد المجيدباسط820640524360
3الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق امينةاحميمد820641524512
4الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820642524732
ملحق خديجةلمريج 

4الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي
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ملحق فتيحةالزوين820643524773
4الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق ابتسامالحمامي820644524899
4الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820645524929
ملحق وفاءدحمان 

4الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق شيماءابن ايطو820646524945
4الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق  سعادبوسفارن820647525325
4الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820648525528
ملحق عبد العزيزنايت جان 

4الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق خميسةبابا820649526366
4الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق إيمانلمرابطي820650526510
4الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبدالسالمأمكرود820651526597
5الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق حسناءأمغار820652526636
5الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبت الغيشات820653526871
5الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق نزهةادعبال820654527203
5الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي
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ي820655527268
ملحق فاطمةالسكرانر

5الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق سعيدأمكرود820656527271
5الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي    ج820657527315 ملحق دنياارسر
5الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق حنانالعادي820658527382
5الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق الهامنضي820659527695
5الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق خديجةالنجت  820660528771
5الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الهاديبوضلعة820661528995
6الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد هللابوليتامة820662529056
6الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق حفصاءهي820663529422
6الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق اسياتوالل820664529550
6الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق المصطف أزكموط820665530147
6الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق منارنايت بفضيل820666530214
6الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي
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ةبوحباق820667531276 ملحق هجت 
6الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق أميمةآيت إزالگن820668531357
6الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الرحيمبنعثو820669531477
6الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق مينةفتيتح820670531694
6الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عيادةالعساوي820671531835
7الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق هشامارب  ع820672532829
7الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق ليىلايت اوفقت 820673533432
7الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق هشاممخطار820674533752
7الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمةعاقل820675534005
7الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق ليىلغليمة820676534373
7الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق  محمدالعلوي حكيم820677534457
7الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق  عبد الحقفرحوي820678534731
7الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي
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ملحق ابراهيمصلجي820679534738
7الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق مريمايت بن همو820680535245
7الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدقشحان820681535405
8الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق ضجالبارودي820682535794
8الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820683536669
ينزانيف  ملحق رسر

8الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبدهللاالرابجي820684536752
8الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820685536997
ملحق فاطمةالمالفر

8الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق ابتسامالحو820686537170
8الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق اسماعيلالطالب820687537445
8الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبداللطيفبنشاكري820688537524
8الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ةأزناك820689537921 ملحق سمت 
8الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق هدىالكرطيط820690538395
8الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي
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ملحق دعاءدكوك820691538486
9الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق مريمبندحان820692538530
9الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820693538717 ملحق محمدالفايج 
9الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق خديجةخاطر820694538937
9الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق وفاءالزاوي820695538994
9الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ديد820696538999 ملحق جميلةرسر
9الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820697539864 ملحق هاجرالراج 
9الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءفضالم820698540226
9الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق سليمةلعبيىلي820699540803
9الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمةالعمام820700541180
9الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820701541294
ملحق رجاءبلقاض 

10الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق لحسنبن الشيخ820702541468
10الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي
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ملحق شيماءأحربيل820703541991
10الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820704542681 ملحق إكرامالسكت 
10الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق زينبمفتاح820705542723
10الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق المصطف قاهي820706543033
10الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق ناديةجبالوي820707543278
10الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820708543425 ملحق عبد الكبت الوجين 
10الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق كمالأيت الحمي  820709543764
10الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق همامبنتهامي820710544039
10الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820711544234 ملحق محمدالعمت 
11الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق اسماءحنبىلي820712544285
11الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق حليمةشوبت 820713544326
11الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820714544470 ملحق نجاةبناج 
11الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي
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ملحق سعادالبوجاللي820715545030
11الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

م820716545169 ملحق لطيفةحت  
11الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمةحري820717545334
11الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق يوسفخرازي820718545402
11الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ةالحاجمي820719545437 ملحق كبت 
11الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الكريمالكحيىلي820720545578
11الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820721546206 ملحق عبد الحكيمالعبون 
12الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820722546335
ف  ملحق محمدرسر

12الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق مصطف الدرقوي820723546389
12الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عبدهللاخطاب820724546929
12الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدبوفار820725547797
12الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي سعد820726548497
ملحق عثمانالزيتون 

12الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي
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ملحق غيثةالكدميوي820727548767
12الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءالحمرة820728549339
12الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق جوادسبابو820729549370
12الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عائشةوتمرت820730549549
12الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق فاتحةالكرطي820731549713
13الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ةمفتاح الخت 820732550564 ملحق سمت 
13الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدتشكوت820733550791
13الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820734551062
ملحق اديبةالقرسر

13الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق ذهببوجالن820735551194
13الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق اسماءالحمي  820736551210
13الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820737551300
ملحق ليىليالناض 

13الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عماد الدينالخليف820738551869
13الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

Page 1268/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق جوادالهواري820739552645
13الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق ايمانمستقر820740553199
13الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق صفاءفهري820741553434
14الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق عمرمدخام820742553533
14الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق غيثةمشيل820743553783
14الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق أسماءالباشا820744553950
14الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ي820745554172
ملحق بدرسافر

14الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق نورالدينجواهر820746554718
14الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق لال مريممحراش820747554738
14الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

820748554782
البكراوي 
ملحق مريمالعلوي

14الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

ملحق هدىالبجاج820749555183
14الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي

يط820750555438 ملحق حسناءارسر
14الثانوية اإلعدادية البيرونيمراكش: عمالةتربوي
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ملحق جوادبوزهي820751555612
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

1النفزاوية

ملحق نوالكراك820752556118
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

1النفزاوية

ملحق عبد العزيزخاموح820753556142
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

1النفزاوية

ملحق لمياءنورالدين820754556759
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

1النفزاوية

ملحق غزالنالكعبور820755556941
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

1النفزاوية

ي820756557368
ملحق منارالصديفر

الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي
1النفزاوية

ملحق ليىلالعمري820757557594
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

1النفزاوية

ملحق محمدأيت الطاهر820758557896
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

1النفزاوية

ملحق محمدروغال820759558700
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

1النفزاوية

ملحق خديجةسكمي820760558800
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

1النفزاوية

ملحق مالكبداح820761559067
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

2النفزاوية

ملحق من بعىلي820762559127
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

2النفزاوية
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ملحق عبد الرحيمادعبدهللا820763559314
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

2النفزاوية

وح820764559553 ملحق خالدرسر
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

2النفزاوية

ملحق زكرياءبت  كري820765559854
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

2النفزاوية

ملحق جمالأيت عال820766560109
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

2النفزاوية

ملحق محمداالنصاري820767560197
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

2النفزاوية

ملحق توفيقالصت 820768560485
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

2النفزاوية

ي820769560863
ملحق اسماعيلايت المدان 

الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي
2النفزاوية

ملحق مريمأيت نيض820770560883
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

2النفزاوية

ملحق يحن بوخريص820771561184
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

3النفزاوية

ملحق  الردادالشتيوي820772561256
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

3النفزاوية

ملحق فاظمةايت ايليغ820773561645
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

3النفزاوية

ملحق فدوىلكبال820774562348
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

3النفزاوية

Page 1271/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق مصطف حراش820775563012
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

3النفزاوية

ملحق زينبالمومن820776563055
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

3النفزاوية

ح820777563117 ملحق حنانالمنشر
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

3النفزاوية

ملحق يوسفحواسية820778563711
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

3النفزاوية

ملحق مريمبوعبيد820779563920
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

3النفزاوية

ملحق سعيدارجدال820780563950
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

3النفزاوية

ملحق عبت البطل820781564515
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

4النفزاوية

ملحق سكينةمزوز820782564711
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

4النفزاوية

ملحق فاطمةالغزلي820783565218
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

4النفزاوية

ملحق رجاءالعاشت 820784565349
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

4النفزاوية

ملحق محمدتجريبات820785566265
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

4النفزاوية

ملحق عىليصبحوي820786566586
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

4النفزاوية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق بسمةمفرك820787566650
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

4النفزاوية

ملحق هاجرلخسامي820788566688
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

4النفزاوية

ملحق أبو القاسمأيت باي820789566906
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

4النفزاوية

ملحق محمدلهبيد820790567377
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

4النفزاوية

ملحق يوسفايت حمو820791567789
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

5النفزاوية

ىمسعودي820792568101 ملحق بشر
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

5النفزاوية

ي820793568316 ملحق أحمد أمي  الزوين 
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

5النفزاوية

ملحق عائشةمنيمي820794568452
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

5النفزاوية

ملحق أنسلماين820795568902
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

5النفزاوية

ملحق ايوبالطنيش820796569020
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

5النفزاوية

ملحق مريةهيمان820797569288
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

5النفزاوية

ملحق عبد الرزاقكواغالوي820798569426
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

5النفزاوية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق سناءنارصي820799569437
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

5النفزاوية

ي820800569727
ملحق لطيفةحنان 

الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي
5النفزاوية

يف820801569796 ملحق عبد السالمرص 
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

6النفزاوية

ملحق حفيظتائب820802570777
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

6النفزاوية

ملحق عبد الصمدأضعيف820803570866
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

6النفزاوية

ملحق عبد اللطيفايت مبارك820804570961
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

6النفزاوية

ي820805571132
ملحق عزيزةالبوعنان 

الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي
6النفزاوية

ملحق هدىأمديون820806571497
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

6النفزاوية

ملحق كوثر االزهاري820807571824
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

6النفزاوية

ملحق فاطمة الزهراءكوبيس820808571966
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

6النفزاوية

ملحق عبد العزيزوغزن820809572079
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

6النفزاوية

ملحق خديجةبوحميد820810572999
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

6النفزاوية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق كوثرمنصورة820811573265
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

7النفزاوية

ملحق لمياءبلحيمر820812573640
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

7النفزاوية

ملحق سكينةزروال820813573724
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

7النفزاوية

ي820814573988 ملحق   فدوىحسن 
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

7النفزاوية

ملحق كوثراوخبو820815574004
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

7النفزاوية

ملحق جميلةأيت أحمد820816574070
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

7النفزاوية

ي820817574108
ملحق هشامالرضوان 

الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي
7النفزاوية

ملحق صالح الدينالعباسي820818574814
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

7النفزاوية

ي820819575794
ملحق حسنالنبيك 

الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي
7النفزاوية

ملحق فاطمةكوبيال820820576392
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

7النفزاوية

ملحق احمدالعلمي820821577085
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

8النفزاوية

ملحق فاطمة الزهراءحمام820822578052
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

8النفزاوية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق هجربن لغفري820823578125
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

8النفزاوية

ملحق يوسفبنفنش820824578252
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

8النفزاوية

ملحق اجوالهدار820825578648
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

8النفزاوية

ملحق إيمانالكلعي820826579020
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

8النفزاوية

ي820827579196
ملحق رفيعةالعمران 

الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي
8النفزاوية

ملحق منصفلحلو820828580114
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

8النفزاوية

ملحق رشيدةاهنا820829580202
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

8النفزاوية

ملحق ثرياحسيس820830580546
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

8النفزاوية

ملحق صالح الدينأزضوض820831581798
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

9النفزاوية

ملحق ناديةأكرام820832582070
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

9النفزاوية

ملحق حكيمةاغيدي820833582199
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

9النفزاوية

ملحق نجيةأوالمي820834582230
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

9النفزاوية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق إيمانأبوعبد هللا820835583366
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

9النفزاوية

ملحق سعادصحراوي820836583546
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

9النفزاوية

ملحق فاطمة الزهراءعزي820837583567
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

9النفزاوية

ملحق يارسشعبان820838583946
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

9النفزاوية

ملحق نعيمةاومهدي820839584058
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

9النفزاوية

ملحق نعيمةأمرزوق820840584290
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

9النفزاوية

ملحق حنانادمنصور820841584308
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

10النفزاوية

ملحق مريمدحوان820842584387
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

10النفزاوية

ي820843584622 ملحق عبد الصادقالرايسن 
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

10النفزاوية

ملحق نعيمةالخت 820844584876
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

10النفزاوية

ملحق بنجعفراميمة820845585019
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

10النفزاوية

ملحق رشيدتغروت820846585033
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

10النفزاوية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق يوسفالساعدي820847585262
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

10النفزاوية

ملحق صالحأمزيل820848585704
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

10النفزاوية

ملحق ثويبةبلطيم820849585779
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

10النفزاوية

ملحق محمدتفغيت820850586415
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

10النفزاوية

ملحق إلهامموماد820851586472
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

11النفزاوية

ملحق حنانأيت الرامي820852586931
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

11النفزاوية

ملحق مريمايت بلعيد820853587234
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

11النفزاوية

ملحق إكرامالزاهري820854587280
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

11النفزاوية

ي820855587365 ملحق كوثرالشقت 
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

11النفزاوية

ملحق أمي  فنكرير820856587409
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

11النفزاوية

ي820857587771 ملحق حياةيون 
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

11النفزاوية

ملحق لطيفةالشناق820858587775
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

11النفزاوية
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق أمي  غنبار820859587878
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

11النفزاوية

ملحق فاطمة الزهراءزابوز820860588515
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

11النفزاوية

ملحق مليكةأيت مالك820861588741
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

12النفزاوية

ملحق حفصةغزال820862588908
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

12النفزاوية

ملحق محسنالعلمي820863588956
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

12النفزاوية

ملحق اسماءالفاتجي820864589753
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

12النفزاوية

ملحق عبد الرزاقعجولي820865589876
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

12النفزاوية

و820866589951 ملحق هاجر بت  
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

12النفزاوية

ي820867590006 ملحق  سلوىحسن 
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

12النفزاوية

ملحق فاطمةالحجري820868590162
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

12النفزاوية

يكي820869590172 ملحق محمدايت لت 
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

12النفزاوية

ملحق أمينةأيت وعزيز820870590552
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

12النفزاوية
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق كمالكردي820871591626
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

13النفزاوية

ي820872591646
ملحق اسماءالزيتون 

الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي
13النفزاوية

ملحق محمد أيت ملوك820873592247
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

13النفزاوية

ملحق أحمدرشداوي820874592680
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

13النفزاوية

ملحق نعيمةأيت داود820875592983
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

13النفزاوية

ملحق كلثومةايت بوسالم820876594332
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

13النفزاوية

ي820877594652 ملحق الميلوديةلغراين 
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

13النفزاوية

ملحق عبد الكريملخويل820878595031
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

13النفزاوية

ملحق وليدفك820879595215
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

13النفزاوية

ملحق حسنوسمي820880595286
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

13النفزاوية

ملحق ناديةالموح820881595482
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

14النفزاوية

ملحق عبد اإللهالبناوي820882595958
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

14النفزاوية
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق مريمجكوال820883596036
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

14النفزاوية

ملحق بلعيدتويس820884596121
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

14النفزاوية

ملحق حليمةبنصالح820885596166
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

14النفزاوية

ملحق عبدالكريمجعباري820886596431
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

14النفزاوية

ملحق حنانوالداغور820887596727
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

14النفزاوية

ي820888597043
ملحق خديجةالولزان 

الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي
14النفزاوية

ملحق رشيدةحازم820889597547
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

14النفزاوية

ملحق مريمايت الطالب820890598144
الثانوية التأهيلية زينب مراكش: عمالةتربوي

14النفزاوية

ملحق ايمانالخلفاوي820891598543
31الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق ايمانالبجاج820892598878
31الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق سارةزريكم820893599011
31الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق سفيانكودمان820894599118
31الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي
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االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي820895599359
ملحق فدوىهيمان 

31الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق حمزةالخنشة820896599580
31الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق سكينةلحساك820897599898
31الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق هندالهاري820898600008
31الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق عمادالشكت 820899600061
31الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ف الدينالتباعي820900600267 ملحق رسر
31الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق ناهدسكورة820901600274
32الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق مصطف بن ساسي820902600384
32الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق صفاءططي820903600647
32الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق صالح الدينزندي820904601162
32الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق سفيانبوزاد820905601171
32الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق كريمةأهراس820906601433
32الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي
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ملحق عبد الرحيمبوغروم820907601590
32الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق ابراهيمحلواش820908601615
32الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق مريمامهاودي820909602317
32الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ي820910602463 ملحق صفاءخت 
32الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدبومزكور820911602520
33الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق مريمعبد المنعيم820912603803
33الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق عواطفعلوارسر820913603868
33الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق لبن أزري    ح820914604014
33الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق وديعالعسل820915604602
33الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق عزالدينالمهراوي820916604892
33الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق الحسي  المنصوري820917605093
33الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق سكينةشختورة820918605676
33الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

Page 1283/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم
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ملحق عبد هللااكردي820919606164
33الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق مرادالمعمري820920606680
33الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق نجيةالعزري820921606687
34الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق عزيزةالزراف820922606743
34الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق انسلقنيفىلي820923606888
34الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق حنانادروسي820924606993
34الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق مريمملوك820925607581
34الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق أميمةالجودالي820926608393
34الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق حفيظةبتال820927608917
34الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق أمالبنبوستة820928608979
34الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق نعيمةايت همو820929609860
34الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد العزيزبنعال820930610414
34الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي
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ملحق عبد الرحيمبشاري820931611000
35الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق مينةاورايس820932611365
35الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

م العلوي820933611865 ملحق موالي عمرمحتر
35الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ي820934612012
ملحق رجاءموض 

35الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق خديجةبنعرا820935613091
35الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق يوسفالعروم820936613204
35الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق أيوبرشاد820937614221
35الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ي820938614380
ملحق سلوىالدلف 

35الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد المجيدخوكة820939615701
35الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءبلمرابط820940616287
35الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق إيمانمكراز820941616749
36الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق كلثومةبلفقيه820942617020
36الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي
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جماعي استدعاء

ملحق رشيدايت الحناف820943617339
36الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدالزيري820944617912
36الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ةالعواد820945617956 ملحق زهت 
36الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ةضيف820946618583 ملحق سمت 
36الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق صفاءالشنتوي820947619036
36الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد العزيزوجعا820948619748
36الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق جمالباحدو820949619951
36الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق سليمةصبوح820950620040
36الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ي820951620581
ملحق جمالالقرسر

37الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءالكوري820952621440
37الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ي820953621997
ملحق ناديةتافر

37الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق بوستةاعبو820954622468
37الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي
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جماعي استدعاء

ملحق صالحاإلبريكي820955622482
37الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق نورةالنجاري820956622683
37الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ي820957622750
ملحق ناديةمهران 

37الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ي820958623207
ملحق موالي لحسنكهوان 

37الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق هدىالتباع820959623733
37الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق سهامالطفالوي820960624002
37الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق يشىغبار820961624082
38الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمةبلعيد820962624085
38الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق سناءعباس820963624218
38الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق من أبركة820964624435
38الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق نديراستيتو820965624630
38الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق محمد أمي  البحر820966624651
38الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ملحق أميمةالعمري820967625381
38الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الرزاقبن باري820968625517
38الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق رشيداجوب820969626616
38الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق سكينةالسفيشي820970627946
38الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق اسماعيلالخوة820971628582
39الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق أميمةالشوط820972629019
39الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق سارةمامي820973629025
39الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ي820974629047
ملحق لطيفةالعمران 

39الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق يونسروشاد820975629139
39الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمةاديب820976630057
39الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ي820977630288 ملحق أمالالمشيشر
39الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق محمدالمروش820978630722
39الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي
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ي820979630957
ملحق أنسالطوران 

39الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءالبالل820980631414
39الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ي820981631462
ملحق خالدالسافر

310الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق سليمةرفيع820982631487
310الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق عصامنعيم820983631956
310الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق فاطمة الزهراءالمعزوزي820984632953
310الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق عمادالمت 820985633097
310الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ي820986633157
ملحق ليىلالسافر

310الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد العزيزأبرغو820987633601
310الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق الحسي  خوران820988633665
310الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق عبد الصمدالهكاوي820989633911
310الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق سلميمحمد820990634102
310الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي
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ملحق محمدهراش820991634274
311الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق نجاةبنارص820992634401
311الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق مريمميدومي820993634474
311الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ي820994634804
ىناصف  ملحق بشر

311الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ملحق صوفياالصوضي820995634897
311الثانوية اإلعدادية المسيرة مراكش: عمالةتربوي

ياسي  اسكر السميد840001364421
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

مصطف نشاوي840002364489
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840003364505
صالح الدينبركانر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
1الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

أميمةشمالي840004364601
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

براهيماالدريشي840005364679
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ف الدينواحمان840006365163 رسر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

وصالامعي840007365387
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

هشاممعدولي840008365431
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840009365822
ىالمحفوط  بشر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
1الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840010366207
زكرياءفرسان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
1الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

صفاءإقس840011366448
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

كوثربوعدي840012367026
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

هاجرحبالن840013367132
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

أيوبالدازي840014367232
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

محمدزويحيل840015367364
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

أحالمندير840016368611
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ابتسامالطاووسي840017369094
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

فاطمة الزهراءاألكرد840018369415
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

از840019369469 كريمةالت  
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يوسفاقبان840020369491
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

طهفرقد840021369661
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

أملبويغولودن840022370552
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840023370848
أمينةبلعون 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
3الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

يونسالكرش840024371565
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840025371590 لمياءالراج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

اكرمصبان840026371897
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

زنيببنعزيز840027371904
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

نورةاماش840028371963
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

امينةسموط840029372352
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

سارةسمسك840030372384
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840031373665
محمد أمي  المامون 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
4الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي840032373686 عمرالزوينر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

840033374315JafaSara

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
4الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840034374507
سارةالزيان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
4الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

محمدرتاب840035375276
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

أنسالفنان840036375913
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

عبد الصمدتقي  840037376042
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

موسالقاري840038376109
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

امي  انفاوي840039376269
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

مريمولد لغزال840040376682
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

إيمانالعنكوري840041376754
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

اكرامبنعىلي840042377045
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

عمادكرباوي840043377211
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي840044378040
يالعدالن  عبدالغن 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
5الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

أمي  الفرغالي840045378197
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

مهديةاعنيبة840046378518
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840047378702
وثفرالنون 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
5الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

سفيانبن القايد840048379361
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

محمدالعرش840049380366
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

اميمةقنديلة840050380729
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

عبد السالمسها840051381606
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

سعيداتالة840052381867
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840053382273
ايمانبنان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
6الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

قاوي840054382342 شيماءالشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

مريمالعرفاوي840055382846
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

فالزروالي840056383258 رسر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

هندعربوي840057383366
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

لمياءحمي840058383413
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

جميلةالمربوح840059383704
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

معادالعاللي840060383861
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ابحة840061383964 فتيحةبت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

مديحةخبوش840062384315
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

حسنكنوش840063384737
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840064385139 فخرالديناسطت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

يونسايت امو840065385357
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840066385805 يوسفمكرين 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840067386247
عفافالهان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
7الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

مريمبوكال840068386371
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

إبراهيمالحضار840069386549
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ويصالادرويش840070386904
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

نسيمةابوالغنايم840071387233
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

معادزيوان840072387498
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

فتيحةفتوخ840073388444
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

قاوي840074388859 مهديالشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

زهوةمكاوي840075388953
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

أيوبسودي840076389733
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

سارةأورير840077389851
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

كوثرإقس840078390300
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840079390410
فدوىالساج 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
8الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

عبدالفتاحعوريش840080390453
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

محمدالدرعي840081390540
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ةبنتباع840082391634 كت  
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

عزيزاشو840083391717
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ليىلالبالج840084391959
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

عفافالحجام840085392342
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

مريمعاديل840086392743
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

سكينةبن سعود840087393046
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

حميدالطان840088393403
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840089393633 أيوبلمداسن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

سعيدنيت حمو840090393825
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

هدىازحيلكة840091393862
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ىلفضالي840092394371 بشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

أميمةالحشادي840093395851
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

بوجمعةالعرساوي840094397071
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

 أمي  شيكي840095397201
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

 شيماء بولعز840096398507
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

امي  اوتزكي840097398726
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

أمي  نادي840098398885
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

وفاءحودير840099398948
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ابتسامبوعزة840100399156
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

اوي840101399385 أيوبالت  
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

رجاءسفسوف840102399950
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840103400234 حناناالهت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بدريحياء840104400615
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ابتسامالزوبت 840105401826
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

جيهانعوام840106401891
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840107401945 عبد الرحمانحاج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840108402353 مرادموستن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

سارةموسيح840109402778
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

حفيظةشنفر840110404597
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ابراهيمالعالوي840111404753
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840112404860
هدى الورياسر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
12الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

وفاءالرباج840113405023
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840114405061 حمزةالغرين 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

رضابوسنكر840115406069
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

فاطمة الزهراءأيت بنلبشت 840116406717
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

جمالبن الحسي  840117407353
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

مريماهراوة840118407810
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

زهت سمت 840119408543
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

محمد أمي  الصديق840120408755
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

أمي  الراوج840121408813
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

هشامموثق840122409338
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

 صفاءإمغري840123409508
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

سكينةأيت بعيا840124409571
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

اميمةبقوري840125409898
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

الغزاليسفيان840126410331
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840127410374
ةالدخشون  كت  

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
13الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي840128411370
اقالرازفر إرسر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
13الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

يونسدماغ840129411827
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

نورالدينلمسيكي  840130412091
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840131412205 خالدصبت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

محمدايت بنقدور840132412260
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

يوسفسطور840133412790
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840134412844
فاطمة الزهراءالساج 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
14الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

نجاةاجويدة840135413065
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

محمداعكيدة840136413771
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

عبلةحمزة840137414117
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

عبد الهاديكوناين840138414167
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

هنداومليك840139414280
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

840140414328
ايت 

وجدانالعرعوري
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840141414722
خالدبورزيفر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
15الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

خديجةمصلح840142415278
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

مهديوهان840143415819
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

آسيةالمنصورباهلل840144416593
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

الحسي  نايت موح840145416720
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

وجدانلكحل840146417558
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840147418318
جهانالمودن 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
15الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

خالدمحتيدي840148418571
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

عبد العزيزعالل840149419950
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

حسنمرادي840150420401
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

محمدكرمي840151422453
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

Page 1302/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

عصاملغريشي840152422532
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

مريمالجورة840153422658
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

كمالفرزوزي840154423016
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

كريمالمستفيد840155423051
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

حسناءفردوس840156423971
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840157424614
ةالحسون  زهت 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
16الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

أسامةشنفار840158424650
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

حسناءعباد840159425671
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

سكينةنيت تزكي840160426017
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

16الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

أميمةجماط840161426379
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

يفة840162426481 فدوىبنشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

زكرياءمعا840163426605
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

محمدلمغاري840164426977
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

نورةأوبيهي840165427265
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

سليمانلمغاري840166427655
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

كريمةصويلة840167427888
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

جنانبن بوشتة840168428704
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840169428753
ايمانبن العراض 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
17الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

زينببادر840170428973
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

17الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ناديةفياللي840171429375
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

18الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

سلسبيلتنليت840172431624
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

18الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840173431640 البشت المرتج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

18الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840174431967 نزهةحسن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

18الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

إيمان الهود840175432072
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

18الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

 محمدالطوس840176432253
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

18الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ياسمينةبنمسعودي840177432366
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

18الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

زينةتماست840178432503
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

18الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

خديجةاشعت 840179432674
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

18الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

عبد الصمدايت امغار840180432788
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

18الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

لحسنارحال840181433099
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

19الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840182433185 حبيبةالصت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

19الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

بسيمةأيت الشي840183433920
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

19الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840184434591
أناسمدوان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
19الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

كريمةاشتوي840185436097
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

19الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

يوسفزهت 840186436106
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

19الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

الناجمبومكات840187436161
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

19الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

Page 1305/2083



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ىبوذغية840188437004 بشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

19الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

فراحاركيك840189437102
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

19الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

محمدلصفر840190437464
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

19الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

يونسبوليل840191437700
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

20الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

يوسف العواد840192437842
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

20الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

كوترماسح840193437880
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

20الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

معادلكديدي840194438049
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

20الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

نهيلةبنلمام840195438166
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

20الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

مريمخالدي840196439169
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

20الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

اميمة   حمان840197439180
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

20الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

هناءفارسي840198439274
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

20الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

اميمةمنيض840199439357
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

20الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

وفاءعزيزي840200439648
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

20الثانوية اإلعدادية التقدممراكش: عمالة

ي840201439649
رجاءالربان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
1الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

محمدبشر840202440498
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840203440665
سارةالكنون 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
1الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ىالرافعي840204440744 بورسر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ماء العيني  الربيو840205441332
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ربابلغضيف840206442076
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840207442443
محمدبولفريف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
1الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي اكرام840208442497 فاطمة الزهراءاليعقون 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

840209443396
ايت سي 

ايوباحماد
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840210443785 السعيدالعنت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

سفيانالفقت 840211443958
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

اسامةازوهار840212444157
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

عدنانخرو840213444597
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

وفاءمجوك840214444775
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840215445299 يونسالولج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840216446772
ريحانةمكوان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
2الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

840217446995
الصوضي 
توفيقالعلوي

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
2الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

هدىبيدان840218447451
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840219447955
محمدالسورن 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
2الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

اسماعيلالقادري840220449547
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

سعيدةكارما840221449771
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

هدىفرحات840222450117
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840223450222 الشيماءالمغشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ليىلالبدوري840224451618
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

هجرخالص840225452271
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

أمي  فخري840226452926
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

عبد الحفيظبالعزيز840227453021
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

أحمدالفري    خ840228453258
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840229454702
عبد هللاالحنف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
3الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840230454874
محمدلخلوف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
3الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

840231455012
يارسازعيتر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
4الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ةأيت وتوش840232455268 سمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

السعيدأبعوز840233455505
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

انسالركيكي840234456496
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

انسمشماش840235457202
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

اميمةشفيق840236457335
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

أحمداسخيفة840237457900
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

 حسناءيقي  840238457942
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ايت تزارتحسن840239458146
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

أيوبأبراح840240458503
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

مونيةالباهي840241458828
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840242459188
رشيدحرباسر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
5الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

840243459337
العلمي نور 

نهالدين
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

محمدخنيط840244459432
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

مروةالغزال840245459768
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

فاطمة الزهراءبولغسول840246460274
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

فاطمة الزهراءسنوسي840247460424
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يف840248460735 أميمةالض 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ايوبدينوري840249462842
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

حسناءفداوي840250464055
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

أميمةودعة840251464807
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

حنانالعبدالوي840252465687
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

كوثرحنون840253467206
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

نهادايت هرى840254470723
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

الحبيبكوسا840255471570
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

محمدزغلول840256472033
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

كوثرشكري840257472215
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

موالي مصطف العمري840258473293
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ةاوالرايس840259473397 سمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ربيعةايت حمو840260473439
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

كوثرغزيف840261474300
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

عبد الرحيمبنما840262474725
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

سفيانبوست840263474832
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ةمديوف840264475325 سمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

عبد الرزاقفاخر840265475909
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

نادية عىلي الهمة840266475933
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

سفيانالساري840267476222
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

وفاءالنازي840268476298
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

مريمايت مومن840269476583
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

اسيةباجا840270477144
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

نهيلةلغشيم840271477537
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

محمودتيكمارين840272477746
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840273478142 يوسفالخامت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

برحالسعيد840274478297
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

حليمةبوريال840275478696
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

خديجةأملكيك840276478726
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ابتسامبوطالب840277478857
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

خديجةبوصالح840278479271
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

840279479640
االدريشي 

أسماءمهري
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

سعيدايت حدى840280479647
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

عصامالكرن840281479699
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

جمالالقديري840282479711
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

فاطمة الزهراءذوالفقار840283479777
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

حياةالزيدي840284479885
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ناديةايت جعاد840285480764
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

فدوىصداق840286481061
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

معادبوهوم840287482608
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

جميلةعماد فخري840288483287
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

سكينةعادل840289483450
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

رض بنتاجة840290484240
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

انيسالبكري840291484576
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

زينبالمودن840292484615
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

نجمةمناص840293484644
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

اسماعيلبنور840294484852
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

خديجةالطاهري840295486469
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

هجرصمدي840296487312
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

نشيننعمان840297488541
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ايمانبوشوشة840298489077
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

سناءاسبايطي840299489886
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

إيمانالمنديىلي840300491427
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

يالمدغري840301491634 موالي العرن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

هجرايت الغازي840302491809
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

فاطمة الزهراءالعنبا840303491886
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

مريمباحمو840304493935
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

بوراسهناء840305494863
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

جمالايت حموش840306495197
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

سهامبلحمر840307495320
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

صفاءحموش840308495626
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

عبد اللطيفهبت 840309497441
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

فاطمة الزهراءامتخم840310497810
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ثوريةمستعد840311498412
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

فاضمةباحسون840312499190
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

عبدالصمدفارس840313499490
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

فونان840314499797 أرسر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

يوسفبوزردة840315500825
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

سارةالعديوي840316502114
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840317502221
سكينةالغونر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
12الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

فتيحةغانم840318502606
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

يالعباسي840319503216
عبد الغان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
12الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي840320503469 ابتسام باني
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

عبد الصبور دريويش840321503535
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ةبندولي840322503598 سمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840323503682 طهالدراج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

امي  جواد840324503737
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

محمد امي  ضياف840325504718
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

لطيفةاجكرة840326505217
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

لمياءعشعاش840327505443
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

الحسنايت صالح840328505615
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

صالح الدينابوزكرين840329505815
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

حنانبوغنبال840330506233
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

فاطمةاد العشي840331507481
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

كريمةهروسي840332508258
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ةالنعيمي840333508421 كت  
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

رحابزيالي840334508575
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840335509046 احمدايت العران 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

مريمالشباكي840336509297
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

محسنالهراس840337510257
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

 رشيدابحمان840338511745
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

توفيقالحسناوي840339512028
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

سوميةفارس840340512112
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

سناءقجاج840341512225
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ناديةأبوالربيع840342512412
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

مليكةحماما840343513189
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بدرأزطاط840344514029
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

أمالايت بوسالم840345514147
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

يف840346514398 سعادمنشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

بوبكربن الموفق840347514983
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

هندرفيق840348515198
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

يارسبنتجرة840349515257
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ي840350515922
خالدالسبدان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
15الثانوية اإلعدادية برج الزيتونمراكش: عمالة

ةالكجون840351516417 سمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

زينببلكوط840352516439
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ربابمرزوك840353516541
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

اسماعيلشكور840354516646
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

سلمالرامي840355516897
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

طاهرشنداوي840356517139
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

840357517256
قاوي  الشر

رجاءعادل
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

عبدهللاناير840358517951
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

حياةبوعدي840359517991
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840360518669
أسامةموعاسر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
1الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

سكينةالميار840361518976
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

سهاممزيه840362519098
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

 فوزيةايت بلعيد840363519104
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

مينةفتح هللا840364519260
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

فاطمةالروكي840365519344
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

لمياءالقبىلي840366519512
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

خديجةبلفرحونية840367519652
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

هاجرولدالهاشمي840368519969
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

سعادبت  كري840369520854
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

عمرحسي  840370522176
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

طارق اداد840371522458
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

عبد المطلببصت 840372523180
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

جهانحبالن840373523439
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

أمي  أمجاد840374523963
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

خالدالسباهي840375524223
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

فاطمة الزهراءانوس840376524810
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ناديةسليمان840377525069
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

خديجةالعطار840378525139
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

اك840379525296 سلمرسر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

840380525512
حسناكنتر

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
3الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

فاطمة الزهراءفنيدة840381525962
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

المهديبلحويرية840382526175
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

عزالدينضوى840383526296
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

حسناءعربوى840384526429
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840385527242
حمزةأمديف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
4الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

اميمةبوقشابة840386528099
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

لحسناحمدي840387528405
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840388529155
زكرياءايت المدان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
4الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

هندبن عامري840389529663
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

فاطمة الزهرةلكوابىلي840390530790
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

حمزةعبد المولي840391531673
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي840392532623
ناديةالحمان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
5الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

سكينةايكنساد840393533661
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840394534428
محمد عىليالخنسان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
5الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

فاطمة الزهراءالعزوزي840395534719
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840396534855
فاتحةالراض 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
5الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

 لطيفةمضل840397537123
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

بنمانعبد الرزاق840398537133
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

وفاءمومنة840399537173
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

امي  مومنة840400537658
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840401537740 ريميعقون 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

وردةفوزي840402538502
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840403539171 يالراج  العرن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

مريمالنوجي840404540040
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

رجاءباهي840405541014
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

خولةشقراوي840406541115
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840407541366 ي محمدمغارن  ولد مت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

محمدبنعلية840408541486
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

إلهامالتوفيق840409542503
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840410542851 هندالكثت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

مريملخديم840411543249
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ليىلبوزرا840412543298
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

أمينةرافع840413544417
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

غارمحمد االمي  840414545149 بت  
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

مريمحريري840415545405
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

محسنالحمداوي840416545944
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840417546261 محمدالشعين 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ياسي  اهوكار840418546648
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

لطيفةبن جدي840419547000
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

خديجةمحب840420547042
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

سكينةافرك840421547104
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

محمد أمي  احبوشة840422547374
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

عبد الصمدأيت حمو840423547550
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

كمالمتلطف840424547707
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

فاطمة الزهراءاوكدير840425549009
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

حناناومسعود840426549046
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

لبن غالب840427549851
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

جهانالمتوكي840428551871
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

حميدالسامي840429552583
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

فاطمة الزهراءمطيع840430553307
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

محمدالخباز840431553840
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

سكينة رجاءوعدي840432554195
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

سكينةهدوز840433554653
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

عبدااللهايت بوهوش840434555684
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

فاطمةايت السياض840435556050
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ياسمي  امزيىلي840436556288
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

حسناءايت السياض840437556496
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

من هيدان840438556998
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840439557148
يونسسلهمان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
9الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

عبلةهبان840440558201
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

صالح الدينأبيا840441558742
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

إلهامعيضال840442558855
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ةايت ابراهيم840443559590 سمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

أميمةبن اجان840444559595
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

هدىلقربشي840445559597
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ىأبرغو840446561711 بشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840447563067 معاذالذهن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

حياةالمالكي840448563212
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

الطويلبهند840449563608
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840450564454
هندالكرنيع 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
10الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

شيماءالسعالوي840451565908
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

صهيبالحناوي840452566313
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

أسامةالصدفاوي840453566748
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

جوادسنان840454567138
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840455568166
إيمانحدان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
11الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ايمانحطاش840456568210
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

حنانزدودي840457568221
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

نهيلةمورو840458568338
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

هاحرموجان840459568512
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

عمادبومسىلي840460569112
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

نعيمةوعدودي840461569660
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

840462569837
ايت الشي 

عبد الغفورالطيب
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

عزالدينشكوكوط840463569893
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

شيماءعبد المولي840464570078
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

سارةبحبوجي840465570431
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

حمزةلخريب840466570489
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

أسماءارسوت840467571325
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

محمدتوف ايديد840468572138
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

اكرامالزعدي840469572719
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

كوثرابو النارص840470573167
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

فاطمة الزهراءاحمازوا840471573952
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

سليمةبلعكيد840472574798
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

اقالنارصي840473575145 إرسر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840474575323
اسماءالورك 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
13الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

فاطمةزروال840475576279
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الدينبوعويدي840476577046 خت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840477577374 باللصت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840478578092 سعيدعران 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

هندالحيس840479578475
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

سكينةعبيدي840480578689
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

13الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

إلهامزخراف840481579826
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840482580280
بدربرجان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
14الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840483580692
أمالالطاع 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
14الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

خديجةبن الفقت 840484580986
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

عبدالعاليايدوعزيز840485581138
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840486582136 وليدالرويشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

كوثرغوات840487582506
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

وئامماللي840488583407
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

اللة حسناءوركات840489583653
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

حسنةاحديدو840490583870
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

14الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

ي840491583936
نورالهدىالجردون 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
15الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

840492584289NafiShaimaa

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
15الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

بت 840493584319 محمد بت  
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

هندصائب840494585077
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

حسنايت سيدي840495585599
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

لبن زاوية840496585873
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

هاجراشاوي840497586142
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

عمادالبوعزاوي840498586462
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

 يوسفلمصيبان840499586474
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياسي  شعيبة840500586565
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

15الثانوية اإلعدادية األطلسمراكش: عمالة

يبنسالم840501587134 عبد الغن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

هومي840502587148 خميسةالت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

مريمتجرفت840503587646
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ياسي  العامر840504587687
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

طارقالطاهري840505587869
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

كريمةباحكيم840506587949
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ربيعنجناوي840507588007
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

رض  هللاعبد اللوي840508588038
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

محمد الحبيببوخريص840509588210
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

خديجةالزهاوي840510589706
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

1الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

خديجةالزهاوي840511590322
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياسي  حادق840512590596
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

محمد أمي  هاشمي840513590855
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

عبد الرزاقأيت بوزيان840514591815
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

أيوبزاهد840515592109
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

جميلةبنحشي840516592116
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

فاطمة الزهراءالمكناسي840517592524
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

سلمالورنازي840518593569
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

حسنابركة840519593702
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

هيبةشنتوف840520594452
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

2الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840521594870
أيوبطريف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
3الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840522595079
فاطمة الزهراءالمعيف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
3الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

مهديهيصم840523595318
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

وئامبن الصليح840524595792
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840525595924 محمدعن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

مرادجابري840526596195
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

إيمانبن ايدار840527596728
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ماجدةالسعودي840528596864
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

هشامأيت عىلي840529597042
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

رجاءايت عال840530597647
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

3الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

عمرعاصم840531599249
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

خديجةالشوكة840532599429
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840533599607 مصعبالمجدون 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

عبد السالمبوغدة840534599712
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

هيبةلمخوبل840535599786
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي840536599916
سفيانغان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
4الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840537600227
مريمحراف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
4الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

كمالالدرقاوي840538600228
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

إلهامحدوش840539600354
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

فباقة840540601563 رسر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

4الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

امباركالموحد840541602217
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

عالء الدين السعيدي840542602231
محمد

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
5الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

عبدالصادقالغنضور840543602339
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

عامرالعامىلي840544602518
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840545602576
فردوسالبويسف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
5الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ان840546602840 عبد اللطيفبتر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

نشينالعلمي840547603596
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي840548603861
زكرياءالبان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
5الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

صالح الدينالمشيك840549604603
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840550604725 هنيةلخبت  
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

5الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

مهاباكوييس840551604971
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

كوثرقزوح840552605260
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

عبد الحفيظمرزاق840553605552
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

محمد عاليحيداس840554605607
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

محمدأطوش840555606195
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

حسنعازل840556606303
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

وكي840557606393 ناديةمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

فاطمة الزهراءلبشارة840558607845
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840559608057
أمي  الصاف 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
6الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

صفاءأكرجوط840560608182
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

6الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

رجاءاحركات840561608669
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

نزيهعبدالصماد840562609521
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

خديجةبداز840563610193
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

الحسي  حدودي840564610223
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

أسامةبلمزوار840565610261
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

لطيفةبوگرين840566610873
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840567610959
نجيةرحمان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
7الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ىمرزيكا840568611205 بشر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

خولةالقباج840569611978
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840570612003 مريمخاطن 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

7الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

عمادالسعيدي840571613023
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

لمياءبوخريص840572613135
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

محمدقصوري840573613695
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

زهرةبلغوش840574615125
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840575615429 نبيلمنج 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840576615890
كريمةالبعمران 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
8الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

نورةفائدة840577615994
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

محمد امي   المودن840578616490
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

عبد الهاديدردور840579616676
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

عبدالعاليرمزي840580617139
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

8الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

سمت فارس840581617712
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

هبةالصالجي840582617733
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ريمالطائح840583617821
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ليىلالقلعي840584618621
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

هن840585618913 خولةمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840586619197 اسيةجت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

سهيلالمالس840587619211
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

صابراوختار840588619262
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

عبد الرحمانالمحمودي840589621257
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

عمرايت عسيلة840590621275
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

9الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

840591622342
رشيدةاوع 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
10الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840592622955 محمدالغفت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

الخنساءمنديل840593623090
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

اميمةفتح الدين840594623767
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

نهيلةالروكي840595623964
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

حسناءاالدوزي840596624998
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

سارةلفداوي840597625148
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840598625481
كوثربن الدحان 

ملحق 
االقتصاد و 

اإلدارة
10الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

سوميةلبشارة840599625961
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

الهاماهريدة840600627339
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

10الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

حنانالداودي840601627428
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

سليمانايت ابراهيم840602627697
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

صوفيةالبغدادي840603627749
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

اكراماالدريشي840604627875
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

مونةبغالب840605628583
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

احسانالكردي840606628681
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

قمربلوزير840607629242
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

نجوىبرنان840608629499
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ياسي  الفرحاوي840609629672
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

فاطمة الزهراءالمنصوري840610630005
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

11الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

عبد الكريمالغازي840611630071
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

حنانبوكاش840612630309
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840613631162 عبدالكريمالشعين 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

نزهةمبشور840614631850
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840615631979 خالدايت احمينر
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

ي840616632355 أمينةالنمت 
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

هدىالدزيري840617632433
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

شيماءبوهتيت840618632760
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة

محسنسعود840619632841
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة
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رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الصالحةتشتوين840620634331
ملحق 

االقتصاد و 
اإلدارة

12الثانوية التأهيلية الضحىمراكش: عمالة
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

1الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتحسنامدياز920001240513

1الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمحمد امي  غازي920002241059

1الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبدالصادقاجديدي920003241159

1الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبداللطيفبقاع920004241217

1الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتسفيانالمنصور920005241245

يياسي  920006242283
1الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتايت المدن 

ي920007242387
1الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتخديجةالنكروسر

1الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتنورالدين السياري920008244829

1الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمراداكعيش920009244935

1الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتايوبادريشي920010244939

يفةفوزي920011245156 2الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياترسر

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

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

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعادلاومنصور920012245403

ي920013247395
2الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتأسماءبالن 

2الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعمرالمسفيوي920014248382

ي920015248409 2الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبدالجيلحسين 

2الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتياسي  زلماط920016248710

2الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبد الجليللشكر920017248783

2الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبد الرحيمأيت حمو920018248908

2الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالزبوررضوان920019249209

ي920020249337
2الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتشيماءبنان 

3الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمريمالعشي920021249617

3الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتفؤادابن عىلي920022249733
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي920023250133
فاطمة القرقاسر

3الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالزهراء

3الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتسعيدالغالي920024250191

3الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتأيوبأوديكة920025250299

ي920026251079
3الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتنعيمةالحمان 

3الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبدالرزاقالحمداوي920027251202

3الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتهشامزروال920028251950

3الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعىليامساعد920029252176

3الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتهدىالغويزي920030252338

4الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبد العاليالكوراري920031252673

4الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتفاطمة الزهرةزوالي920032252839

4الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتيوسفاسعيد920033253488
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالمهديفيتجي920034253639

4الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتنهيلةفزري920035254193

4الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتيوسفالتادلي920036254688

4الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبد الخالقرضوان920037254809

4الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمريمالعطاوي920038254841

ينادية920039255804
4الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالزرهون 

4الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمحمدانهت 920040256934

5الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتسمت زاهيدي920041257178

5الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتنورالدينحصادي920042258622

5الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتأيوبأيت ايدير920043258743

5الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياترضابقاع920044259036
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبد العزيزايت عمار920045259777

5الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتيوسفالهاشمي920046259887

5الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعادلبوجة920047260033

5الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتيونسبلعدل920048261336

فاطمة الرحوي920049262113
5الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالزهراء

5الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتاسماعيلمخلص920050262402

يف920051262754 6الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتكلتومةايت رسر

ي920052264268 6الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتغزالنمرقن 

6الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتزينبامطت 920053265692

6الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتيوسفحديدا920054266270

ي920055266450 6الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتنعيمةالطين 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالحسنالعلوي920056266807

ي920057267513 6الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعثمانحن 

6الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتسمت صالح الدين920058267709

6الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتادريسموساوي920059267999

6الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعالء الدينبنساعد920060268089

7الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمحمدالبجاوي920061268158

7الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمحمدميان920062268924

فبووكوال920063269108 7الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتارسر

7الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتفؤادعروى920064269171

7الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمريمالطاهري920065269204

7الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتحمزةالزرق920066269458
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتياسي  الطوسي920067269656

7الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتأيوبارويزي920068270033

ي920069270540
7الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمحمدمحانر

7الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتيوسفازناك920070271206

8الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتجوادالمطلوب920071271381

8الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتفاطمةدردوري920072271422

8الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتاسماعيلاولوهو920073271558

8الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتابراهيمابوري920074271655

8الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتكريمالبدري920075271819

8الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتياسي  الكوج920076271894

8الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعادلبوسيف920077272129
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتلحسنبوغروم920078272433

8الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتابراهيممتوكل920079273458

8الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمحمداسعيد920080274109

9الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمحمدبرهموش920081274126

يمحريم920082274811
9الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتشوفر

9الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتأنسبلفاسي920083274855

9الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتاسماعيلبعدي920084275950

9الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتلحسنايت موج920085276700

9الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتخديجةغنامي920086277059

9الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتخديجةجدة920087277525

9الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبدالعزيزبن محمود920088277883
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي920089277900 9الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمحمدكت  

9الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعمريمحمد الحبيب920090278316

10الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبداللطيفاوغزاف920091278575

10الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتنوفلشائق920092278684

10الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتسناءلحمر920093279734

10الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتسفيانقيود920094280943

10الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتياسي  عوارسي920095281287

10الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتيونسالزاوية920096281486

10الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتحفيظادويش920097281544

10الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمريمبداز920098281756

10الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبدالرحيملشكر920099282623
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي920100282816
10الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمحمدمغران 

11الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتامي  كوارحيم920101283179

11الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتأيوبالشاوي920102283861

11الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتاحمدقرواوي920103285636

11الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتيوسفبولحية920104286170

11الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبد اللطيفمورو920105286334

11الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياترشيداوخديل920106286456

11الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمريمالنقرى920107286595

11الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياترشيدبوجنان920108286725

11الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمحمدبوشهاب920109286761

11الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالحسي  ادبرئي  920110287281
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتصامدلقتيب920111287751

12الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتخالدأوخويا920112287943

12الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبدالرحيمبوكرن920113288134

فاطمة اسميد920114288155
12الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالزهراء

12الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعىليالمرزوكي920115288264

12الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتحسنبخيش920116289089

ي920117289534 12الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتيوسفالصوابن 

12الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتابراهيمالهرويض920118289804

12الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالسعيدايت مقور920119289978

12الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتدنياالمرادي920120290048

ي920121291204
13الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياترضوانبلقنوف 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمصطف زرطون920122291796

13الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبد اللطيفبركوكو920123291870

ضور920124291900 13الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبدهللاارص 

13الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمحمدحيدار920125292028

13الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالطيبالصبار920126292530

13الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتسهيلبيوض920127292715

13الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتيوسفاباجدي920128293189

13الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبدالصمدالفري    خ920129293385

13الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعمادالشدادي920130293724

14الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتزهت مركول920131294115

ي920132294209
14الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتلحسنبن حمان 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبد الكريماإلمامي920133294224

ي920134294796 14الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتشعيبخارص 

ي920135294852
14الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالهامالنان 

ي920136295540
14الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبدهللامدن 

14الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتسعادالطالج920137296586

14الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمريمهنو920138297043

ي920139298290 14الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتحبيبةالزاين 

ي920140298397
14الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتخديجة لمدوان 

15الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمحمدمفقود920141298937

15الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتأسماءبوالمان920142299325

15الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتزكرياءعبادي920143299692
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضيات اسماءابوطالب920144300240

15الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتزكرياءالمومناوي920145300694

15الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتاميمةالكبوري920146300823

15الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالحسي  بنعمار920147301054

15الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبدالحكيمبلخال920148301688

15الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعزيزجرار920149301821

15الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبدالباسطباجابر920150301847

وين920151302025 16الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبدالمنعمبت  

16الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمحمدانفلوس920152302332

16الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتيونسحركيك920153302635

16الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتصالحةبن خال920154302783
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتأنستابيالت920155302923

وك920156303194 16الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعىليمت 

16الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتهجرالكاوط920157303444

16الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتحمزةوالعريف920158303768

16الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياترشيداسكايويت920159303778

ي920160303922
16الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالحسي  اوج 

ي920161304146 17الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمحمدالجعت 

17الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتخالدالمشتبه920162304808

17الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياترضوانالطاهري920163305090

17الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالحسي  بران920164305193

17الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتسماحاعنيبة920165305203
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتزكرياءقزبور920166305854

17الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتيوسفحنون920167306271

17الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتاسماعيلبوهاشم920168306322

17الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبدالرحيممداح920169306368

17الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمصطف اغايو920170306565

18الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتمروانالوادي920171306826

فاطمة امسكي  920172307618
18الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتالزهراء

ي920173307708
18الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتزكرياءدباع 

18الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتزكرياءالشحيح920174308428

ي920175308460 18الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتناهضالمجدون 

18الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتيونسالبوضي920176309027
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

18الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتفاطمةإمالل920177309600

18الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتاسماعيلالهواري920178310121

ي920179310313
يالشيبان 

18الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتعبد الواف 

18الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الرياضياتسعادالمتوكل920180310358

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتنورالدينازروال920181311017
1لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمصطف رشيد920182312052
1لالحسناء

ي920183312413
فاطمة بشان 

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتالزهراء
1لالحسناء

ي920184312748 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعفافحاج 
1لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد الصمدالنضي920185312822
1لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسكينةالمخنتار920186313089
1لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسوميةبوسعدى920187313459
1لالحسناء
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسعيدالطاهري920188313460
1لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحمدشيشة920189314187
1لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسعيدموصليح920190314803
1لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتيوسفلعميم920191316486
2لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياترضارحمات920192316608
2لالحسناء

ي920193317994
الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعمادحافط 

2لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسعيدقديري920194318215
2لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتأسامةالنبيكي920195318278
2لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتفيصل   بومعت  920196318959
2لالحسناء

ي920197318962 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبدالرحيماوخن 
2لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحمدالمسفيوي920198319154
2لالحسناء
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتياسي  انكيكي920199319356
2لالحسناء

يرباح920200319923 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد الغن 
2لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسعيدالزاهيدي920201320248
3لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعزالدينالعسولي920202320374
3لالحسناء

920203320522
أوالد هنية 

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسفياندحان
3لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمونيةاألنبل920204320540
3لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتزكرياءالحفيان920205321679
3لالحسناء

ي920206321853
الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد المولالكاف 

3لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد الودود الفرغساوي920207322121
3لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتكمالاطفيشة920208322235
3لالحسناء

ي920209322462 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحمدصابت 
3لالحسناء
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جماعي استدعاء

فالدفالي920210323742 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياترسر
3لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتربيعلعرج920211323950
4لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتفاطمةبويا920212324404
4لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتحسناءالهام920213325730
4لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتنائلةقدوري920214326126
4لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبدهللابدري920215326333
4لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد الرحيمامنتاك920216326467
4لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتدنيابورزيق920217326560
4لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتاسماعيلالرامي920218326692
4لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتيوسفالعالوي920219326722
4لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحمدالدفالي920220326793
4لالحسناء

Page 1362/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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جماعي استدعاء

ي920221326928 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتنورالديندياج 
5لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتالملوكيفؤاد920222327001
5لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتوليدبحوح920223327235
5لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتجهانالزوتي  920224327717
5لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحمدالزلزولي920225327910
5لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتأسامةالصغت 920226328376
5لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسلمالكدار920227328469
5لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعمرالعالم920228328826
5لالحسناء

ت920229328909 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضيات عبد الحكيمتيغت 
5لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعمراد الباشا920230329453
5لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتشيماءبرقوق920231329717
6لالحسناء
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتحمزةداوزي920232330069
6لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمريمالطلحاوي920233331112
6لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتحنانالمسودي920234331161
6لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتجمالأيت مالك920235331449
6لالحسناء

ي920236332010
الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمصطف لعواف 

6لالحسناء

ي920237332264
بوسر الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتبدرالت 

6لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتيوسفاسكارن920238332500
6لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتايوباركايك920239333288
6لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبدالمنعمالغزالي920240333540
6لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعادللمدن920241333916
7لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتصالح الدينالزريدي920242334319
7لالحسناء
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الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضيات عمادانويري920243334592
7لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعمرأمسوري920244334843
7لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتلحسنالنوري920245334871
7لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسفيانكرام920246334952
7لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعثمانالحداوي920247335299
7لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسعيدبوستة920248335621
7لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتلحسنفرحات920249336447
7لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياترشيدةمنصت 920250336796
7لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعمرحبيب الدين920251336915
8لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمروةشجاعي920252337237
8لالحسناء

ي920253337845
الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحمداج 

8لالحسناء
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد المجيدايت حمو920254337940
8لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتصالح الدينبونوا920255338248
8لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسمت فاضل920256338745
8لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد الحقالزريدي920257338859
8لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتروح السالممسكي  920258339615
8لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتنبيلالسوهت 920259339762
8لالحسناء

ي920260339896 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمصطف لكصين 
8لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسعديةازلماض920261339995
9لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياترضوانالدروش920262340148
9لالحسناء

ي920263340386
كان  الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحمدالت 

9لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد الرحيمحنبىلي920264340575
9لالحسناء
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جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتيوسفالصابر920265341186
9لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضيات اسماعيلباباعىلي920266341267
9لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياترضوانامزوار920267341360
9لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتحمزةأيت إبورك920268341544
9لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتابراهيماوفوتا920269342498
9لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتحسنإدعىلي920270343595
9لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبدالصمدفاضل920271343731
10لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتأمينةالنميىلي920272344055
10لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتاسماعيلبورزيق920273344471
10لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعىليبمو920274344558
10لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتحماديازوكاغ920275344700
10لالحسناء
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الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتيوسفالقبوري920276344789
10لالحسناء

ي920277344913
الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتاساعيلصديفر

10لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمباركالغازي920278345028
10لالحسناء

ي920279345379
الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتحمزةالحلوان 

10لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتماريةالمعروض920280345631
10لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتبديعبلقونص920281345702
11لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتيوسفاألبيض920282346638
11لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتخديجةبن عتمان920283346893
11لالحسناء

ي920284347518
الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتاحمدالحمدان 

11لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسهاماقديم920285347764
11لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياترشيدةجموجي920286348291
11لالحسناء

Page 1368/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحمدايت حماد920287348422
11لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسميةالشتوكي920288348926
11لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعمرالزاهي920289349016
11لالحسناء

ي920290349848
الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحمدالحبافر

11لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتياسي  صكاك920291350371
12لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحمداكرضا920292350710
12لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد الجيشفاع920293350805
12لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحمدسبوح920294351637
12لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتحكيمالعابدي920295351765
12لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتأيوب بولعساس920296351895
12لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتخالدالجرايدي920297351982
12لالحسناء
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتالحسي   بن يو سف920298352090
12لالحسناء

ي920299352177 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد القادرالنابنر
12لالحسناء

ي920300352362 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتاسماعيلااليون 
12لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبدالرحمانالجواد920301352807
13لالحسناء

ي920302352914 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتياسي  البازين 
13لالحسناء

ي920303354465 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد الغفورصالين 
13لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتجوادباري920304355283
13لالحسناء

ي920305355331
الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتخديجةالفنان 

13لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتأنسايت شكورون920306355590
13لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتالياقوتهرزوك920307356076
13لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد هللابعدي920308356241
13لالحسناء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتكمالحمينا920309356626
13لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحسي  عمران920310357266
13لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتياسي  بوكرين920311357490
14لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتجعفرالجبىلي920312357547
14لالحسناء

ي920313357648
الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسهيلةدحان 

14لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد الحكيمفرطاص920314357655
14لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتاحمدايت وعقا920315357809
14لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتحنانالسويدي920316358214
14لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد الحقالسكات920317359303
14لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتيوسفايت مسعود920318359416
14لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتايوبلخدي920319359440
14لالحسناء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي920320359646
الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتفدوىالهدون 

14لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتياسي  سويمطو920321360137
15لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتنورالديناوريك920322360568
15لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتالحسي  ايت قدور920323360646
15لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتابراهيمامزوار920324360870
15لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتاميمةبنت  كري920325360941
15لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحمدالزعليوي920326361041
15لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتالحسي  مسكور920327361573
15لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعىليمجاهد920328361612
15لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضيات  حمزةحمية920329361636
15لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتاسماعيللباعىلي920330361707
15لالحسناء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتيوسفابعاز920331362707
16لالحسناء

ي920332362775 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضيات رفاهالمجدون 
16لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتالحسي  الناشد920333363006
16لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتاسامةخويىلي920334363239
16لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتأحمدالحطاب920335363653
16لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتايوباوبلعيد920336365210
16لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمصطف أزغىلي920337368625
16لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتهشاممزان920338368647
16لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتابراهيماومعرض920339369085
16لالحسناء

ي920340369486 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمعادغالن 
16لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعمروالطالب920341370066
17لالحسناء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتايمانكعب920342371850
17لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعادلاتجعات920343371906
17لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد المنعمالكوط920344372117
17لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتجمالتوكيل920345375031
17لالحسناء

ىسميح920346375933 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتبشر
17لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتأميمةبنان920347376627
17لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتالحسنمستعيد920348376651
17لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمريمشقيق920349376967
17لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتيونسقروان920350379178
17لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتكريمةبوجناح920351384555
18لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتكريمعدال920352384876
18لالحسناء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتزكرياءايت عبد هللا920353385946
18لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحسنمخلص920354386106
18لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعديالعزاوي920355386245
18لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتسعيدلخصيم920356386304
18لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتأميمةبن الضيف920357386506
18لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعمرالفهيم920358386585
18لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتزهت الحور920359387697
18لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتاحمدالورزة920360388619
18لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحمدمنضوش920361390778
19لالحسناء

يوي920362391668 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمحمدالت  
19لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياترشيدالسباك920363392254
19لالحسناء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبدالسالمفرح920364392398
19لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتفايزةمزوار920365392450
19لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعمرالمنصوري920366392634
19لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتحليمةموديل920367392815
19لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتليىلالمجادي920368394073
19لالحسناء

ي920369397772
الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتفرحالمكراض 

19لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتاسماءمرتادي920370397949
19لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتامباركزنبور920371397952
20لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتناديةسعود920372398612
20لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتحسنبوح920373399911
20لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمريمالضوالدي920374400032
20لالحسناء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياترشيدبومدوز920375400450
20لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعصامالحمزاوي920376400804
20لالحسناء

الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد الكبت ناشط920377402527
20لالحسناء

ة920378404676 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتعبد الباسطبوشفت 
20لالحسناء

يوي920379405093 الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمسعودلت  
20لالحسناء

ي920380405104
الثانوية اإلعدادية  األميرة  الرياضياتمهديالكمون 

20لالحسناء

1الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتهشاماألمي  920381405199

1الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتيوسفعليوا920382405439

1الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتشيماءقبول920383405782

1الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبد الرحيمالمزوري920384405816

ي920385405849 1الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتلحسنمت 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

و920386406074 1الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتايوبسقت 

1الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتحسننجم920387406394

يلزرق920388407031
1الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتالعياسر

1الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتابراهيمعلوان920389407037

1الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتخالدكحيل920390407631

2الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتيوسفاللمعي920391408464

ي920392408564
2الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتالتهاميالزوان 

ي920393408769
2الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعزيزالسوكاف 

2الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبد العالياد منصور920394409156

2الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتهدىاكومي920395410780

2الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتسكينةالوكيىلي920396412492
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتياسي  التاجر920397412550

2الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعمرواريد920398413506

2الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتايمانالفاتجي920399413992

2الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمدالعداوي920400414244

3الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتالعزوزيخالد920401415368

3الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبد العاطيلعناية920402415473

3الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبد اللطيفالغازي920403415828

3الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتسفيانبومسمود920404417241

ي920405417824
3الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتهشامادغونر

3الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتإسماعيلالشيكر920406418766

3الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمدالزير920407419229
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمريمالسويشي920408419258

3الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتخليهنابازيد920409419405

3الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتالمهديالعواد920410420681

ي920411422053
4الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبداللطيفالزفر

4الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبدالرحيمالتائك920412422087

4الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبدالرزاق اوساقل920413422592

ي920414422779 4الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتسفيانبنر

4الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعائشةعريس920415424417

4الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبدالجليلاحميمص920416424640

920417426004
4الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتفاطمةاكف 

ي920418426590
4الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمدموجان 
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتخالداوالدبوستة920419427519

4الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتهشاموعتو920420427648

5الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتالهامالفاخري920421428372

5الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتأمي  بلخض 920422428934

5الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتهشامادالطالب920423429414

5الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبد الصمدامزيان920424429750

ي920425429944
5الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتسكينةالحمدون 

5الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتحفصةايت حريز920426430073

5الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتيونساصفار920427430825

5الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتبدربولعالم920428430895

5الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمدبوعالم920429431869
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتيوسفالقاوي920430432299

ةزنيت 920431432430 6الثانوية اإلعدادية المجد الرياضيات زهت 

6الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتياسي  الدريوش920432432902

6الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعمرانالمجاطي920433433360

6الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتياسي  الهباري920434433372

920435434412
نيت سيدي 

6الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتالحسنعىلي

6الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتحميدادحجوب920436434433

6الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبد العاليعابد920437435132

6الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتنجيبخاشع920438435327

6الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتناديةلزرق920439435635

6الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتياسي  شاوف920440435716
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يزكرياء920441436091
7الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتالورع 

7الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتصالح الدينالوراكي920442436294

7الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتسكينةلغشيم920443437906

7الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتحسنالنضاوي920444438279

ي920445438485
7الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعزيزمحراسر

7الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتياسي  ازضوض920446438581

7الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتايوبمشكور920447439500

7الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبد الغفورغرور920448439757

7الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتابراهيمالسعيدي920449440355

7الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتحفصةالمضفار920450440497

8الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمودشكاري920451440827
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتايمانالطاهري920452441653

ران920453442249 8الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتادريسبت  

8الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتسعيدحفت 920454442775

8الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتالهامالفيشي920455443974

8الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتلحسنايت احساين920456444138

8الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتيوسفلقديم920457444428

8الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبد الحميدقادا920458444698

8الثانوية اإلعدادية المجد الرياضيات رضاالهيبة920459446198

ي920460446606 8الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمصطف الذهن 

ي920461447233
9الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتحليمةحموسر

9الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعادلالفقري920462447307
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتحنانالحيلة920463447372

9الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتسليمانقاديري920464448105

9الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعمادبودقيق920465448945

9الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتابراهيمأكليد920466448951

ي علوي920467450492 9الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتاسماعيلطاهت 

9الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمدصكاك920468450569

9الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمريمرعدة920469451707

9الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتفريدالمصلوح920470453624

ي920471454555 10الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمدوعن 

ي920472455423 10الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتياسي  اليعقون 

يدالمحبوب920473455485 10الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتالت  
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتجميلةبدري920474455990

10الثانوية اإلعدادية المجد الرياضيات ابراهيموسكوك920475457956

10الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعتيقةزميميطة920476459418

10الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبد اللطيفالفار920477460627

10الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتفاطمةايت القائد920478461276

10الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتسليمانزهت 920479462197

10الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتخولةأبونعجة920480463060

11الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتاسماعيلوحميد920481463140

11الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتهدىالسعيدي920482464097

11الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتابراهيمالزعبول920483464119

11الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبد العزيزالبكيىلي920484464399
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

11الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتزهراءقرنوف920485464776

فبنخزرة920486466135 11الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتأرسر

11الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتأنواربروزيي  920487466616

11الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتيوسفبومعت  920488466802

11الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتايمانالمكاوي920489467248

11الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمصطف العروسي920490467328

12الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمدالصباح920491467392

12الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعيادوابالل920492467857

12الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياترشيددوهاد920493467891

12الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتياسي  ايت اعىلي انارص920494468672

ي920495469292
12الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعثماناشبان 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي920496470743 12الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبدالمالككج 

ي920497471014 12الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتنجالءالناج 

12الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمعادوحاس920498471892

12الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبد الرفيقمخلص920499472942

12الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعمرالعواد920500473600

13الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتيونسالحميمش920501473627

13الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتليىلالكحل920502475970

13الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمد أمي  باروخ920503476401

13الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتيونسأكني  920504477357

13الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياترحالالزاوية920505477609

13الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتجوادبوصعي  920506478496
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتيوسفالدكالي920507478602

ين920508480410 13الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمريمارص 

ي920509481207
13الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعمردريوسر

13الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتأنسالدشار920510481451

14الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتسعيدمنوار920511483909

14الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمد التويكي920512484336

14الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتسعيداكضاش920513485237

14الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتيوسفمهمار920514485919

ي920515486598
14الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتوليدجمانر

14الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتكريمةالدريوش920516486756

14الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبدالرحيمالحمداوي920517488419
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمريمالزروال920518488879

14الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتالحسي  الماكي920519489707

14الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبد الصمدوزيزي920520489773

15الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتسهامبنكهية920521491802

15الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتايوبادبوياسي  920522491831

15الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمداهدى920523493748

15الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعزيزةبوسنر920524494438

15الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتخولةقيبال920525495249

15الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمدشقت 920526497337

15الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمدبومحمدي920527498941

15الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتيوسفاكزول920528498987
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي920529499837
15الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتطارقشوفر

15الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمدشنينيف920530500057

16الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتالسعيدالسماللي920531501413

16الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتأيوبالصالجي920532501927

16الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتكوثرباللي920533502465

ي920534502598 16الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتزهت محجون 

16الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعيشابابا920535504436

ي920536504483
16الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمصطف عمران 

16الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتأمي  رواسي920537505210

16الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتمحمد الهاديمصاق920538505318

16الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتنهيلةالباز920539505954
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي920540506179
16الثانوية اإلعدادية المجد الرياضياتعبد الحفيظالقاض 

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبدالرحيماسكارن920541506896
1لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبدهللاايت عىلي احمد920542507358
1لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعمرأنزيض920543510059
1لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمحمدانفلوس920544511473
1لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتسكينةالجاوي920545515181
1لالمريم

ي920546515609 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتخديجةالزينن 
1لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمريملطرش920547515663
1لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتاسماعيلامسكي  920548515715
1لالمريم

ي920549519209 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتسناءخبت  
1لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتسهامبن خويا920550519431
1لالمريم
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي920551520370 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتإسماعيلعويننر
2لالمريم

ي920552520879 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمحمدلعمت 
2لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتالمهديخراز920553520977
2لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمباركتويمة920554522131
2لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعمرانبقال920555522256
2لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمرواناللوجي920556522316
2لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبد الرزاقايت الحاج920557523254
2لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتحمزةكاتب920558525046
2لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتايماناكريوة920559525875
2لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتالمختارالقبوري920560527173
2لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبد الصادقبوالهاز920561527185
3لالمريم
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتنعيمةالدهاز920562527671
3لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتلحسنابج920563528486
3لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبد الجليلاهرام920564531361
3لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمحمدبجة920565532354
3لالمريم

ي920566533135
الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتالحسي  الرصيف 

3لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتليىلالعطري920567533695
3لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتصالح الدينالبهجاوي920568534734
3لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتسكينةالزروال920569535925
3لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتصالحةقدا920570536620
3لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمريمالبادي920571537459
4لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتحميدامسكي  920572538113
4لالمريم
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتالياسصبجي920573538584
4لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتالنعمانخابة920574538820
4لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتسعدنوفل920575538916
4لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتخالدلدهم920576540376
4لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمحمدامدوري920577541009
4لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتيوسفتيتاالزعيم920578541260
4لالمريم

920579542959
الحميدي 

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياترشيداالدريشي
4لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتسعيدعادل920580543006
4لالمريم

ة920581543284 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتأيوبلعقت 
5لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتنورةموزين920582543348
5لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتياسي  بوكلزيم920583544208
5لالمريم
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ةايت عالل920584544621 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتنارص 
5لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياترشيدوكني  920585545432
5لالمريم

ي920586545789 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمحمدالكطان 
5لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتسعيدالمستعد920587546889
5لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتخديجةانديب920588547345
5لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبدالمنعمحموش920589548045
5لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتقنبوعفاطمة الزهراء920590548136
5لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياترشيدايت تكنت920591548179
6لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتالمهديفودى920592548591
6لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتحفصةعريض920593549086
6لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتيونسايت الطالب920594550915
6لالمريم

Page 1396/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبد الواحدالصابري920595551946
6لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبد العظيمتمسن 920596552230
6لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتسكينةبن الشاوية920597552516
6لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياترضوانالدفالي920598552813
6لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتادريسالصحراوي920599553141
6لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمزانيونس920600554913
6لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياترقيةايدسعيد920601555229
7لالمريم

920602555387
الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمحمدالزیان 

7لالمريم

يحماد920603555713 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتيعقون 
7لالمريم

سو920604555841 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتابراهيمبت 
7لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتأمالجوهري920605556716
7لالمريم
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتفؤادبطاجي920606556863
7لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتإدريسأيت العشي920607557487
7لالمريم

يف920608557692 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبد السالمالشر
7لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعمادالعظمي920609560282
7لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتسلملهداوي920610560544
7لالمريم

ي920611561405 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتموناالناصت 
8لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعماد الدينايت عالل920612561812
8لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتحنانازويتة920613561925
8لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتخديجةالسماللي920614565748
8لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتهشامامباركي920615566875
8لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبدالرحيمجدة920616567105
8لالمريم
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتياسي  لكعود920617567260
8لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتاحمدالزيادي920618567459
8لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمحمدادالعضيض920619567537
8لالمريم

ي920620569543
الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبد الرحيمرجوان 

8لالمريم

ي920621571353
الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمحمدالتيان 

9لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبدالعاليالفزازي920622571851
9لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتحسنضيش920623572271
9لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتياسي   ايت وعبو920624572970
9لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتكوثرنجيد920625573285
9لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتياسي  سيدي920626573617
9لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعصامكريروا920627573816
9لالمريم
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتحنانالزراري920628573829
9لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتسماحالباغودي920629574058
9لالمريم

ي920630574184 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتيوسفالحاج 
9لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتابتسامقاشة920631574190
10لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمريمالجباري920632574557
10لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتفوزيةالعابدي920633574820
10لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمحمدالمنور920634575642
10لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتلطيفةأوالعواد920635575802
10لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتحياةبويا920636576204
10لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياترضواناشببشب920637576352
10لالمريم

فاطمة لويزي920638576524
الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتالزهراء

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

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمعادحبيب العمر920639576831
10لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبد الرحمانابن عبد هللا920640579310
10لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتسارةمناصف920641579781
11لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبد الباراالنصاري920642580047
11لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعصامأيت ملود920643581063
11لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتامالبلمبارك920644581867
11لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتنهيلةشنينيف920645582417
11لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمصطف برباق920646583375
11لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتزينبعرقان920647584089
11لالمريم

ي920648584124
الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتايوبالضان 

11لالمريم

يكي920649584300 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتالحبيبالت 
11لالمريم
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضيات كمالبوحا920650584374
11لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمريموافيق920651584607
12لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمحمد أنسلحميمضي920652586273
12لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمحسنالمكاوي920653588042
12لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتلحبيبالزيد920654589081
12لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتالحسي  ايت يشو920655589578
12لالمريم

ا920656590930 فاطمة حت 
الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتالزهراء

12لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتكمالاحتوش920657592162
12لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتيونساكلزي920658592700
12لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتإسماعيلالقرافىلي920659597044
12لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتزكرياءالحجراوي920660598808
12لالمريم
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي920661598849
الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعبدهللاكرسر

13لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتادريسالغشماء920662600796
13لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتشيماءبرودي920663601690
13لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمحمداسمور920664605952
13لالمريم

ي920665607192 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعمرالطالن 
13لالمريم

ةاالدريشي920666607358 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتكت  
13لالمريم

قاوي920667610152 الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعمرالشر
13لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتامحمدالصالجي920668610804
13لالمريم

فاطمة أمان920669616353
الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتالزهراء

13لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتأسيةالبهالي920670616906
13لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعصامرسوية920671617060
14لالمريم
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتياسي  نبو920672618231
14لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتعدجواالخوش920673619975
14لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتالمهديبحري920674621818
14لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتسعيدالكداري920675622748
14لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتربيعبنعطي920676632506
14لالمريم

الثانوية اإلعدادية األميرة  الرياضياتمنالنجاجي920677314198
14لالمريم

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتحاتماجراوي910001240493
1السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتنورالدينأيت وشن910002240729
1السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعمادلشكر910003240918
1السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتإبراهيمبقدير910004240988
1السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتابراهيمازماون910005241596
1السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمحمد سفيانالشحيح910006241723
1السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياترضابحتيش910007241735
1السبتي

فاطمة اسميهر910008241792
الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالزهراء

1السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتسعيدالخديم910009242024
1السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتزايدالسعدي910010242349
1السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعبد الرحيمرياض910011242472
2السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعيشاوراغ910012242539
2السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتيوسفالرقبة910013242603
2السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتنورالدينايت منصور910014243124
2السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتوحمانمحمد910015243138
2السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمحمدابولمان910016243527
2السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياترض الزيات910017243686
2السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالحسنكاجة910018243926
2السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتخالدمفتاح910019244044
2السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالعزيزةتاجكارت910020244123
2السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتزكرياءازويقر910021245088
3السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمحمدبونو910022245351
3السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياترشيدالهمام910023245726
3السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتإدريسقبىلي910024246389
3السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتخالدايت الدوان910025246533
3السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعمرمبارك910026246772
3السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتليىلبلهواري910027247023
3السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتجهانالرفيعي910028247269
3السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعبدالكبت المراح910029247715
3السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتخديجةهينوص910030248278
3السبتي

يق910031248718 الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتسناءرسر
4السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمحروسسالك910032249151
4السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتربيعولد عيشة910033249192
4السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالمهديمتعفيف910034249346
4السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتسعيدةبودراع910035249706
4السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعبد الحقالنعومي910036250502
4السبتي

910037250579ER-RAMIQIKHALIDالثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعيات
4السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتطريقفنون910038250815
4السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعزالعربالطراف910039251219
4السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتماجدةالرحالي910040251242
4السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياترض بيكة910041251556
5السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالحسنبودالعة910042251665
5السبتي

يحسناء910043252220
الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتخلف 

5السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمصطف موجان910044252433
5السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياترشيدبوكيل910045252439
5السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتخالدبوسويس910046253663
5السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتتوريةالمشكور910047253900
5السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالحسي  الكران910048254065
5السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالحسنايت المعلم910049254493
5السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتفؤادالصديق910050254601
5السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعادلالداودي910051255644
6السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتانسحماص910052255735
6السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتنبيلفروق910053255788
6السبتي

ي910054256254 الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتابتساملعوين 
6السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتموالي لحسننافمان910055256438
6السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالمهدياالبيض910056256575
6السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتأيوبإلحاح910057256847
6السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالكوشيةالخديمي910058256890
6السبتي

ي910059257554
الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتإيمانعيطون 

6السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتزهرةايت باح910060257593
6السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتجوادممجيد910061258535
7السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتجوادايت رحو910062258546
7السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتإيمانالركيكي910063258563
7السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتنورالدينالغرايرية910064258621
7السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتسكينةبوعزة910065259057
7السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتامباركوخام910066259163
7السبتي

ي910067259330
الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمليكةأيت المدن 

7السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتنزهةبزالي910068259361
7السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتلحسنالمجاهد910069259488
7السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمحمدالفوال910070259504
7السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعبد الحكيمالعيداوي910071259543
8السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتإبراهيممراد910072259876
8السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتليىلأفردو910073259923
8السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتكوثرالعبادي910074259941
8السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتزهرةالعوكي910075260191
8السبتي

ي910076260276 الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعبد الرزاقالشعاين 
8السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعبدالرزاقالعرفاوي910077260530
8السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعزالدينكموش910078260608
8السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتجوادبلحجام910079260817
8السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتنعيمةالمهور910080260895
8السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمحمدايت الغنمي910081260967
9السبتي

ي910082261049 الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتخديجةبسكنر
9السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتنوراالفخاري910083262322
9السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتكمالزاهيدي910084263180
9السبتي

ي910085263287
الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتوفاءفرحان 

9السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعبد اإللهالبريكي910086263896
9السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالمصطف الباشا910087264090
9السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتهشامادريويش910088264091
9السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمحمدبلقيد910089264254
9السبتي

وزالركابية910090264980 الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتفت 
9السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتنعيمةالحوزي910091265246
10السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتحكيمةالسكوري910092265394
10السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتسعادنايت نارص910093266049
10السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتكمالكربالي910094266287
10السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمريمنواظر910095266561
10السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمحمدسكوم910096266893
10السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتملكةسطيح910097266936
10السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتحموحدومحمد910098267024
10السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتلبن موليم910099267025
10السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمحمداباسو910100267132
10السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمحمدبورشيم910101267199
11السبتي

ي910102267930 الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعبد الحكيمالحاج 
11السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعبد الصمدفريد910103268452
11السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالحسنحنبىلي910104268642
11السبتي
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمريمالطيب910105268694
11السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعزيزاجديك910106269051
11السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمرادالحسناوي910107269072
11السبتي

ي910108269434
يصادفر الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالعران 

11السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتياسي  مساعد910109269457
11السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعبد الكريمأيت بولحسن910110269485
11السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتجوادالسيدي910111270090
12السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتكوثرشكري910112270224
12السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالمصطف امز910113270430
12السبتي

ي910114270514
ان  الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتايوبالحت 

12السبتي

ي910115270536
الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتجمالالسليمان 

12السبتي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتلطيفةالنارصي910116271257
12السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالركراكياللحية910117271510
12السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتكريمةالعسكري910118271525
12السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتايمانمشكور910119271946
12السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتاسماعيلبعطيك910120272568
12السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتاسماءسجاع910121273326
13السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمصطف الونخاري910122273393
13السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتخولةالطوس910123273673
13السبتي

ي910124274339
الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتيوسفالسمون 

13السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتخالدبجيال910125275248
13السبتي

ي910126275414
الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتموالي رشيداليوسف 

13السبتي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعبد العاليالداون910127275869
13السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعبد الجليلبنعلوان910128276611
13السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعبد الحقالنارصي910129276829
13السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعثمانلمي  910130276984
13السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتحنانرزطامي910131277129
14السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتحبيبةهنان910132277378
14السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتاسماءايت بعض910133277545
14السبتي

ي910134277630 الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياترضوانالنصت 
14السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالمصطف بنحجيلة910135277882
14السبتي

كي910136278016 الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمصطف أرسر
14السبتي

ي910137278209 الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمحمد أمي  كن 
14السبتي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتحنانالعداسي910138278268
14السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتعبد اللطيفباري910139278811
14السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتفدوىازهر910140278959
14السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتمريمبنسايح910141279161
15السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتالسعديةبنخلوق910142279452
15السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتميلودوشالة910143279617
15السبتي

ي910144279806 الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتإسماعيلالقصن 
15السبتي

الثانوية التأهيلية أبي العباس االجتماعياتهشامجمعاوي910145280040
15السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسناءالنعيم910146280349
15العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتخديجةلهدى910147280354
15العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعصامأبجاو910148280412
15العباس السبتي
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتياسي  لوريكة910149280791
15العباس السبتي

ي910150281244
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبد الصمادالزيتون 

15العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحنانأوناس910151282045
16العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسفياناعراب910152282116
16العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسفيانامغينية910153282625
16العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمدبوكمان910154282833
16العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتيوسفعلوي امحمدي910155282885
16العباس السبتي

ي910156283498 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتجمالكون 
16العباس السبتي

ي910157284058
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتزكرياءالزيتون 

16العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتابتسامالوالي910158284327
16العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحسناءغواص910159284600
16العباس السبتي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي910160284754
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبدالكريمالعمرن 

16العباس السبتي

فاطمة بن الصاع910161285451
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالزهراء

17العباس السبتي

فاطمة خنفوس910162285637
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالزهراء

17العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتفاتحةبوهنانة910163285854
17العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمصطف البصمي910164285882
17العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتيوسفالصحري910165286090
17العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعادلجاهل910166286560
17العباس السبتي

يبلحداد910167286937 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالعرن 
17العباس السبتي

ي910168287347
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبد الرحمانالعروف 

17العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتنوالالداودي910169287654
17العباس السبتي

ي910170287775 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمصطف الحاج 
17العباس السبتي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحسنولدعىلي910171287834
18العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسفيانالهاللي910172287838
18العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحمزةالكوشكي910173288215
18العباس السبتي

ي910174288271
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتبهيجةالدحمان 

18العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتناديةالحمراوي910175288373
18العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبدالكريموقاص910176288389
18العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسعيدةالمنور910177288503
18العباس السبتي

910178289469
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعالحمومصطف 

18العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمصطف اصباجي910179289633
18العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتيوسفعروب910180290367
18العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتفاطمةأكشول910181290449
19العباس السبتي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يفاطمة910182290660
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتايت القاض 

19العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالحسي  حمودة910183290806
19العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتامي  عيلول910184291394
19العباس السبتي

فاوي910185291889 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتابراهيمالشر
19العباس السبتي

ي910186292577
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسكينةالمرزوفر

19العباس السبتي

فاطمة السحالوي910187292669
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالزهراء

19العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتنعيمةعاكف910188292761
19العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمدمدنب910189292874
19العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتياسي  اعظيم910190293343
19العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمن قاضي910191293456
20العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمريملمريجي910192294166
20العباس السبتي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسناءالمصباجي910193294539
20العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعادلزرمون910194295012
20العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتابراهيمالسكوري910195295511
20العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتيوسفالقوقدي910196295581
20العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتدنياأحمىلي910197295800
20العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتنسيمةهبان910198295878
20العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمريمتابشي910199295928
20العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسناءلقلش910200296100
20العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعيات إيمانقزيت 910201296717
21العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياترحمةاشكون910202296727
21العباس السبتي

يالهواري910203297007 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالعرن 
21العباس السبتي
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الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتيونسشايبة910204297016
21العباس السبتي

ي910205297366 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمدالكت 
21العباس السبتي

ي910206297647
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتإدريسنمران 

21العباس السبتي

ي910207298114 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعيات عبد الواحدالناج 
21العباس السبتي

فاطمة لكناوي910208298452
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالزاهرء

21العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتإسماعيلأمزايل910209298498
21العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتلحسناوقراو910210298769
21العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتودادوعزيز910211298787
22العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتابتسامبوازروا910212298999
22العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمدفارسي910213299046
22العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتيونسسفاح910214299425
22العباس السبتي
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الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتخالدبالعاربية910215299599
22العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبدهللاايت جوخران910216300325
22العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتياسي  أماما910217300452
22العباس السبتي

ي910218300886
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمدضبع 

22العباس السبتي

ي910219300929 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتخالفاليون 
22العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعديشيشة910220300930
22العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبدالرحمانامسلوات910221302143
23العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسناءبوالصابون910222302416
23العباس السبتي

ةالفول910223302741 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسمت 
23العباس السبتي

ي910224302829
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتوفاءالحمان 

23العباس السبتي

ي910225303386
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعصامالعدنان 

23العباس السبتي
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الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتنسيمةاعراب910226303586
23العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمريمصارح910227303703
23العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتإسماعيلالطاوسي910228303958
23العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمريمالعباسي910229304027
23العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتفتيحةبن عتو910230304473
23العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتهشامبواركيعة910231305538
24العباس السبتي

يالكياس910232305624 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبد الغن 
24العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمدمايمجي910233305892
24العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحنانالمواق910234306020
24العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمدغفت 910235306031
24العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمصطف مبارك910236306060
24العباس السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبدالرزاقكمت 910237306256
24العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتأميمةالنطاكي910238307144
24العباس السبتي

ي910239307412 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسعيدةأمن 
24العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتيوسفأيت صالح910240307424
24العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتزينبالفاضيىلي910241307428
25العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبدالرزاقمرحيب910242307650
25العباس السبتي

ان910243307665 فاطمة جت 
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالزهراء

25العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمدبن الحو910244307881
25العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعتيقةنجا910245307997
25العباس السبتي

ي910246308331 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعمادالهت 
25العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالهامحميمدي910247308447
25العباس السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبد الكبت بضاض910248308564
25العباس السبتي

ةابا910249308690 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتنظت 
25العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمصطف ايت ماما910250308757
25العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبد الحكيمشمشاوي910251308838
26العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمدالبخاري910252308887
26العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبدالرزاقالهاروش910253308895
26العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالحسي  الناكيل910254308980
26العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمدبومليك910255309029
26العباس السبتي

ي910256309418
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتفاطمةالبون 

26العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتياسي  المالكي910257309454
26العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمدمصباح910258309461
26العباس السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبدالرحيمالطوكي910259309563
26العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمصطف الحيان910260309656
26العباس السبتي

ي910261310160
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحنانزيدان 

27العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتهشامخرموش910262310241
27العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمدايت بال910263310422
27العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتزهرةأومزان910264310903
27العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتوليدأخوي910265311175
27العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعائشةالبغدادي910266311183
27العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمباركحافظ910267311233
27العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتخاليداجوك910268311501
27العباس السبتي

ي910269311547
اض  الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتطارقالشر

27العباس السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتصباحالسواحل910270311561
27العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتلطيفةبوالروين910271311598
28العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتإيمانلحمر910272313279
28العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتهشامالطلحاوي910273313305
28العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحنانالنكاع910274313500
28العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياترضوانبولمان910275313640
28العباس السبتي

فاطمة لعزيري910276313788
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالزهراء

28العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحفيظاألمي  910277313794
28العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبدااللهالزروالي910278313795
28العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحميدسياس910279314101
28العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبد الحكيمحدي910280314134
28العباس السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتخديجةغيوز910281314346
29العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسعيدعرنيبة910282314913
29العباس السبتي

ي910283315031 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحمزةأبرج 
29العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتيوسفالعاللي910284315232
29العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتفؤادجريد910285315236
29العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتأمينةايت بوريك910286315284
29العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسميحةالعروسي910287315536
29العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعيات   جمالبحوش910288315562
29العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتصفاءشاكر910289315584
29العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمصطف هادي910290315941
29العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمدالحجوي910291316373
30العباس السبتي

Page 1430/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعادلدهواس910292316652
30العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبد الصمدلكناوي910293316701
30العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبد الرحيمانبت 910294316799
30العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتيونسزهويد910295316978
30العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمريمبنعبادة910296317291
30العباس السبتي

ي910297317365 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمد أمي  الناج 
30العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتنجاةالمذكوري910298317536
30العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبداللطيفدياب910299317877
30العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبد الكاملبغدادي910300318037
30العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحسنوعدي910301318198
31العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتلطيفةانعينيعة910302318249
31العباس السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمعاذبوعدين910303318392
31العباس السبتي

يايت ساقل910304318693 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحسن 
31العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبداللطيفزرود910305318747
31العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتموناالصبار910306319167
31العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتابراهيمارسيبت910307319268
31العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتزينبإدبال910308319282
31العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعىليأحكوا910309319420
31العباس السبتي

ي910310319645
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتابراهيمحفر

31العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتموسمعطاوي910311319680
32العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبد الرزاقالوردي910312319720
32العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالحسي  ورقية910313320052
32العباس السبتي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالعسوليسناء910314320322
32العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعىليالمولودي910315321135
32العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتخالدعامري910316321299
32العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبد العزيزالرقيق910317321338
32العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعزيزايت ايدار910318321660
32العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسمت قليىلي910319321738
32العباس السبتي

ةبنياس910320321882 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسمت 
32العباس السبتي

ي910321322214 الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالضيفالزهت 
33العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمروانشعباوي910322322776
33العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبد السالم أمهو910323322941
33العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتايوبلمعي910324323032
33العباس السبتي
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتأميمةعبد القاوي910325323133
33العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتفوزيةمليح910326323243
33العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحسناألنصاري910327323504
33العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسكينةبوزيان910328323513
33العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحناننافع910329323523
33العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالسالميرفيع910330323577
33العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتالمهديالدكايكي910331323691
34العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتمحمدايت امحيد910332324067
34العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتسعيدايت مبارك910333324076
34العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتعبدالكريمأيت عىلي910334324128
34العباس السبتي

ي910335324248
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتحمزةالخلف 

34العباس السبتي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتناديةفارج910336324251
34العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتفاطنةهشار910337324451
34العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتيوسفالخلفاوي910338324532
34العباس السبتي

ي910339324730
الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتيارس المهديالفريج 

34العباس السبتي

الثانوية التأهيلية أبي االجتماعياتفاطمةايت محند910340324771
34العباس السبتي

1الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياترشيداد منصور910341324874

ى910342325131 1الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتهشاماشفت 

1الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتمحمدفدول910343325338

ة910344325380 1الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتأيوبعشر

1الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياترشيدةالهند910345325703

1الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتكريمةالرامي910346325765
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

1الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياترشيدةالهاللي910347325908

1الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتاسماعيلابوسع910348326264

1الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياترشيدالقرافىلي910349326291

1الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتخالدمحمدي910350326315

2الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتخولةأيت مسعود910351326465

2الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعائشةالكعوش910352326587

ف910353326651 2الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتيوسفرسر

ي910354326664
2الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتياسي  الريحان 

2الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتمحمدايت بن لحسن910355326899

ي910356326910
2الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتفوزيةالمودن 

2الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتسميةباحيا910357327155
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتالهامبونوادر910358327352

2الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتوفاءأبونوس910359327490

2الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتأسماءأفردي910360327598

3الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتلحسنادعبو910361327636

3الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتنجيببريش910362327685

3الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتالحسنولمعلم910363327773

3الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتنعيمةقيسوم910364327908

3الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتحسناءالتويكي910365328533

3الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتليىللهالل910366328852

3الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعبداللطيفحركة910367328892

ي910368328992
3الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتسفيانصديفر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعبدالمولقريعات910369329037

فمزيان910370329280 3الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياترسر

4الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياترشيدبوصابون910371329362

4الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتمصطف أسكيل910372329471

4الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتلطيفةالمزروع910373330076

4الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتروانبريط910374330091

4الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتزهرةمور910375330171

4الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتالمهديلحمر910376330379

4الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتمن بوابرين910377330732

4الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتابراهيمالعزوزي910378330833

4الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتأحمدبركة910379331306
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي910380331426
فاطمة الطغران 

4الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتالزهراء

5الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتياسي  نحىلي910381331699

5الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعبد الهاديالتالية910382332292

5الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتمحمدالفقت 910383332443

5الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتماريةأمجوض910384332671

ةعزيزي910385332752 5الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتسمت 

5الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتمعادعزمي910386332860

5الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتخليلميساوي910387333042

5الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتحسناءاغجدام910388333152

5الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتزكرياءمقدام910389333188

5الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتسعيدةكمال910390333410
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتأميمةبوحافة910391333861

6الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتخديجةرباح910392334211

6الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتحمزةمقبول910393334228

6الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتفيصلتربال910394335030

6الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتخديجةكريم910395335201

6الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتيوسفالفاضيىلي910396335247

6الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعثمانالطوسي910397336004

6الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعبدالسالملعنكوري910398336144

6الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياترضوانايت امغررو910399336363

6الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتليىلايت العواد910400336508

ةالشامي910401336688 7الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتسمت 

Page 1440/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي910402337038
7الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتزوبيدةشوفر

7الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتخ    دي          ج   ةالكع            وش910403337075

7الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتالحسنوعزيز910404337122

7الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتحكيمةابواليتيم910405337499

7الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتسفياناذالحاج910406337561

7الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتحسنأحداد910407338119

7الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتخالدالعمري910408338210

7الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتفتيحةشاكر910409338938

7الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعثمانمروق910410339120

8الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتالمحجوبالجوهري910411339123

8الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتيونسمريوا910412339156
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياترشيدالزعراوي910413339263

8الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتلحسنبوفكر910414339415

8الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتفتيحةزيدان910415339439

8الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتفاطنةالمنتض910416339597

8الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتنجاةزيز910417339653

8الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعزالدينكريم910418339727

8الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتاحمدلمعلمي910419339790

8الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتحميدحدوش910420339988

9الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتمحفوضعبد الحق910421340044

9الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتمحمدوعبوش910422340133

9الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتأيوبالرضناوي910423340257
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتمحمدلعريشة910424340299

9الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتمحمدالفقت 910425340596

ي910426340800 9الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياترشيدالمعيشر

9الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتحسنفقت 910427341171

ي910428341259 9الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعمادالشطين 

9الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتاسماعيلالراشيدي910429341347

ي910430341445 9الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعبد العزيزايت عان 

10الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتياسي  أسكيل910431341646

10الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتحسنحيدا910432341772

10الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتنعيمةاألحيان910433341781

10الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتالحسي  أيت حساين910434341794
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعبدالرحمانالحطاب910435341847

10الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتليىلقنور910436341931

10الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعثمانبلقايدي910437342216

10الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتمحمودنارص910438342272

10الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتالمحجوببكار910439342823

10الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتسهامبنعويدات910440342931

11الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتسهامراحل910441343626

11الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتالحسنباكيا910442343701

11الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتسارةلعبو910443343739

ي910444343842
11الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتصالح الدينعالن 

فاطمة الهواري910445344043
11الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتالزهراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي910446344062
11الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعبد هللاالصوف 

11الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتلطيفةالقدوري910447344066

11الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتياسي  بلعرم910448344077

ي910449344191 11الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعبدالصادقالصنهاج 

11الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعبد اللطيفالهمومي910450344197

12الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعىليأيت مبارك910451344450

12الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتمحمدبوقدير910452344460

12الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعيات عبد االلهانفلوس910453344689

ي910454344723 12الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتنجاةصالين 

12الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتامزوارعبداللطيف910455344837

يبوحسن910456344963 12الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتالعرن 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي910457344972 12الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتيوسفاحن 

12الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعبد الوهابالمغواري910458345019

12الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتيونسمزي    غ910459345574

12الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتخولةسكحال910460345776

ي910461345943
13الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتأمينةالصونر

13الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتعبد اللطيفالزعيم910462346015

ي910463346108
13الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتتوفيقالشنان 

ي910464346723 13الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتغزالنالرقين 

13الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتجميلةالصديق910465347200

فاطمة برطال910466347661
13الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتالزهراء

13الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتسناءالمسماح910467347892
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي910468348175
دون  13الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتابراهيمالت 

13الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتياسي  رسكان910469348420

13الثانوية اإلعدادية الشاطبياالجتماعياتخديجةالعشي910470348545

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتمحمدالنعيمي910471348566
1مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتسعادبويكضاض910472348635
1مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتياسي  التائب910473348986
1مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتمحمدقنينبة910474348997
1مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتياسي  ايت بن لمي  910475349053
1مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتأميمةشفيق910476349986
1مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتسعيدمروان910477350406
1مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتجميلةارويبعة910478350493
1مالك
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي910479350675 الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتالمصطف ادجيج 
1مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتمصطف مومن910480350771
1مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتمحمدعاطف910481351059
2مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتأناسرصدي910482351098
2مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتخديجةديناوي910483351231
2مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتحسناءإغرز910484351470
2مالك

فاطمة التومي910485352104
الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتالزهراء

2مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتسعادحازم910486352233
2مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتزكرياءاحزمة910487352449
2مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعادلالمراقب910488352799
2مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتحسنايت ايشو910489353180
2مالك
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعبد العزيزبوسلمان910490353298
2مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتجمالمرجان910491353312
3مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتيوسفالعلوي910492353726
3مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتناجيةاعميمي910493354449
3مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتالحسي  مخليص910494354516
3مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتيوسفبوكجدي910495354561
3مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتمحمدحيسون910496354754
3مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتزكرياءالذزى910497354777
3مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتربيعةالتغزاوي910498355061
3مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتمحمدبوعجول910499355229
3مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياترشيداكيا910500355566
3مالك
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياترساجشكيب910501355975
4مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتسعيدنعيم910502357034
4مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتربيعةأيت جواد910503357071
4مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتسكينةكرضام910504357252
4مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتصابرالمنيار910505357275
4مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعبد االلهبوكري910506357904
4مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتيوسفأخشاش910507358083
4مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتحسناءالحموش910508358462
4مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتشيماءالعلوي910509358600
4مالك

ي910510358981 الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتجوادأبرج 
4مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتيونسجمال910511359035
5مالك
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتنهيلةسعدي910512359132
5مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعبدالعزيزالسبيطي910513359193
5مالك

ي910514359268 الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتسناءحرج 
5مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعبدالعاطيفاندي910515359299
5مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعبد الفتاحلسان الدين910516359435
5مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتبلقاسمكهوم910517359582
5مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتالحبيبلفروكي910518359641
5مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتمرواننافع910519359752
5مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعباسباحسو910520360002
5مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتخديجةأمزيل910521360493
6مالك

ي910522360624 الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتمريمصت 
6مالك
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتخديجةالبت 910523360696
6مالك

ي910524360714
الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتيونسيوسف 

6مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتأحمدالتغزاوي910525360840
6مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتيونسالعبشي910526360853
6مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتمعادإمزيلن910527361000
6مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياترضوانسعدوي910528361526
6مالك

فاطمة الزوين910529361687
الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتالزهراء

6مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتسكينةأمزيل910530361935
6مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتمحمدحامد910531361940
7مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتدنيالكميجي910532362501
7مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتيوسفإكع910533362664
7مالك
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ىسغماد910534362668 الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتالبشر
7مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتايوبجلواجة910535362800
7مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعبد المجيدمبصاط910536362864
7مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتمريمبلمت 910537363131
7مالك

ي910538363271 الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعدنانالرميشر
7مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتاميمةنبوي910539363800
7مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتحسناءالمساوي910540364047
7مالك

ي910541364510 الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعبد الهاديالتر كين 
8مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعبد الرحيممنتوران910542365947
8مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتحسناءالقدار910543366732
8مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتجوادأكرندي910544368005
8مالك
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتلبن لحرش910545368768
8مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتالبشت مروان910546368935
8مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتكوثرأخراز910547369623
8مالك

ي910548371753
الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتخذيجةالواف 

8مالك

فاطمة بوزيدي910549371826
الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتالزهراء

8مالك

ي910550372943
الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتغيثةالواف 

8مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعبدالرحمانملوكي910551375481
9مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعبد العالياعزري910552375989
9مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتخالدالحيمر910553375996
9مالك

ي910554376165 الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياترشيدالحاج 
9مالك

ي910555376495 الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتحسنالخرون 
9مالك
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتكمالعادل910556376858
9مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتكمالمومن910557377414
9مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتإلهامسباع910558377665
9مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتالحسي   اد الحسن910559378314
9مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعزيزالكيحل910560378579
9مالك

ي910561378629
الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتيوسفالدحمان 

10مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتمحمدباللي910562380085
10مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعىليلبوي  هي910563380325
10مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتعزيزوضيح910564380957
10مالك

ي910565382197 الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتحسنالنوين 
10مالك

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتمحمدالحطاب910566382204
10مالك
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتمحمدمنان910567383199
10مالك

ي910568383999
فاطمة العطوف 

الثانوية اإلعدادية اإلمام االجتماعياتالزهراء
10مالك

ي910569384898
10الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتفرحالطرونر

واكي910570385340 10الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبدالواحدالت 

11الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتزينبالرايس910571385343

11الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعيات اوميمةأيت مومن910572386215

11الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتفاطمةبوعد910573387589

11الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتبوبكرالبوهاللي910574388155

11الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمحمدالعراسي910575388342

11الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمريمقاسمي910576388595

11الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتأحمدبن الهاشمي910577388684
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

11الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتثوريةامهليل910578389194

11الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتزهرةالحيبول910579389587

11الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتالمصطف لسان الدين910580390881

12الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتدنياشتوان910581390936

12الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمباركةهريمش910582391006

12الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمحمدلكرار910583391320

ي910584391725  فاطمة العست 
12الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتالزهراء

12الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد العالياجمور910585391758

12الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتفاضمةمحمود910586392047

12الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتناديةالسجدي910587392296

12الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتابراهيمحماد910588392594
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد الحكيمالمخزومي910589393538

12الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمرادعدو910590394466

13الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتأيوباركيك910591394848

13الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتأمينةحافظ910592394892

13الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعيات مصطف مازيد910593395107

13الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتفريدالراشدي910594395255

13الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتايمانلقريشات910595395756

13الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمحمدايت بابانيما910596397082

ي910597397554 13الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتداودالطين 

13الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتخديجةالخيدر910598397960

13الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتداوداألزهري910599398541
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعىليايت الحاج عمر910600398881

14الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتزكرياءحشي910601399994

14الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتسهاممويك910602400422

14الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتإسماعيلالكويط910603401070

ي910604402016
14الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد المجيدالعلوان 

14الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتجمالاألزهري910605402141

14الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتنجاةشكراوي910606402280

14الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتهشامالباز910607402508

14الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعيات محمد بوديز910608403035

14الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمحمدايت احمد910609403049

14الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمحمدأكشوض910610404139
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي910611404555 ةالراج  15الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتزهت 

15الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتالحسي  السايح910612404888

15الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد العزيزايت بلحاج910613405323

15الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد المغيثايت ارشيد910614405798

15الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتلوبن ابوي910615406259

15الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد الرحمانالكنا910616406519

15الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتحسناءبوعاللة910617406735

ي910618407932 15الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتلطيفةبن 

15الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتاسماعيلبال910619408499

15الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتايوبذوالكيداح910620409352

16الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعادلصناك910621409931
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

وران910622411342 16الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتخديجةبت  

16الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتالسعديةأبوعىلي910623411933

16الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتلطيفةأيت جواد910624412678

16الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمحمدلقليعي910625413132

16الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعائشةاموزك910626413165

16الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد الرزاقبوعثمان910627413628

16الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتزينببرماك910628414151

16الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتالمصطف هسكال910629414946

16الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعزيزافيحة910630415001

17الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتحليمةابلعيد910631415750

910632415783
أيت الحاج 

17الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد الحكيملمي  
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتاسيةالعسال910633415810

17الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد الهاديالنوار910634415914

17الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتفاطمةالدحوس910635417167

17الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمحمداصميم910636417289

17الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمونت المهدي910637417324

17الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتنارصالشجيع910638417880

17الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتخالدمشطار910639418407

ي910640419717 17الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبدالحكيمالحاج 

18الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمحمدالرشيدي910641420107

18الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد المجيدالصالجي910642420537

18الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتسلمالطائع910643420769
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

18الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد االلهسكنة910644420817

18الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد الفتاحامراغ910645421159

18الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد الحفيظ أمالل910646421186

18الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتخالدأبوالصغرى910647421286

18الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتيوسفالخضت 910648422414

18الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتنبيلالبدوي910649422828

18الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتميمونبواميم910650423320

19الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمحمدالوريدي910651423860

19الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتأسماءفارح910652424434

19الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتامباركايت الكامل910653424442

19الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتزكرياءفاسك910654424475
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

19الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتلحسنايت الحاج910655425256

19الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتلحسنامهمول910656425267

19الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتسارةعالكوش910657428751

19الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد المومنوشن910658429155

19الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتأسماءبوكيلو910659430313

19الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمحمدبرعو910660430566

فاطمة المختاري910661431475
20الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتالزهراء

20الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتابراهيمالحازمي910662431577

20الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتالمصطف عدي910663431772

20الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبدهللاالمراوجي910664431983

20الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتخالدطارق910665432274
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

20الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبدالعزيزبودالل910666432646

20الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمحمدارحو910667433230

كي910668433620 20الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد اللطيفارسر

يشكري910669433900 20الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد النن 

ي الدين910670434997
20الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعمارتفر

21الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتكمالوديع910671435443

21الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتنشينبومهاوي910672436378

21الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمريمزيان910673436904

21الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتحسناءتبعلوت910674436968

21الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياترض بوالوردي910675436985

21الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتدنيةالطاغوضي910676437312

Page 1465/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

21الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتاسماعيلامزوار910677437675

21الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد العزيزغويزة910678437682

21الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبدهللاالمجدي910679438444

21الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتأنسقدرة910680438652

22الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتحمزةاعزري910681438718

22الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتسفيانالعلوي910682439557

22الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتكريمةباحمو910683440010

22الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياترقيةايت ابرايم910684440178

22الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتخديجةبويغجدن910685440284

22الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعائشةالناجح910686440441

فاطمة قزي910687440781
22الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتالزهراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

22الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبدالفتاحلفضيل910688440799

22الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبدهللامعتصم910689440804

22الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتحليمةايت لحسن910690440844

23الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتياسي  الهدوي910691440896

23الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمحمدايت الزاويت910692441937

يالحمزاوي910693442133 23الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتالعرن 

23الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتلاللة فاطمةالمسناوي910694442758

23الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد الرزاقالقائدي910695443013

23الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتالحسنأوشن910696444904

23الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعىلياالمان910697444995

23الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعثمانبارودي910698445969
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي910699447322 ةحضت  23الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتزهت 

ي910700447396
فالحسان  23الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتأرسر

24الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتنورةباحيا910701448167

24الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتسناءالشناق910702448604

24الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتسناءالقبيط910703448917

ي910704449228 24الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتكريمكنن 

24الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتحميدبلمودن910705449701

24الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبدالجبارالمسناوي910706450600

24الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمحمدأمداح910707451453

24الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتنزهةثمار910708452827

24الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبد الحميدايت مبارك910709453698
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي910710454304
24الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتسميةالرزافر

25الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتحسنفخار910711454358

25الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتخديجةلحض 910712454729

25الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتعبدااللهالسعيدي910713455207

ةبنحمدون910714455445 25الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتزهت 

25الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتإيمانكشاف910715455648

25الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتكمالالعباسي910716456118

25الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتوداددنون910717456998

25الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتالسعيدالدوودي910718458759

25الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتثوريةبرواكي910719458916

ي910720459335 25الثانوية اإلعدادية اإلمام مالكاالجتماعياتمليكةعوج 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

1الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتنبيلةزيز910721459696

1الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتالحسي  النجاري910722460180

1الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتإدريسالميلودي910723460894

1الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحسنبوالصابون910724461004

1الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتهدىالزاهدي910725462206

1الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعدنانبوهية910726463472

ي910727463517 فاطمة قان 
1الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتالزهراء

ي910728464105 1الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتايوبالهداج 

1الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتابتسامبنخاي910729464349

1الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتيوسفالخرف910730465167

2الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبد الغفورالتعقيىلي910731465748
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبد اللطيفمبسط910732466632

ةالبهات910733467266 2الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتزهت 

2الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتهشامابهادة910734467600

2الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتأمي  الناجمي910735468128

2الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمريمالسبالوي910736468383

ي910737468493 2الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتصفاءحجاج 

2الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياترشيدةالبكري910738469043

2الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتلبن موس910739469258

2الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبدالصادقأيت العباس910740469812

3الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتسعادالحميدي910741469988

3الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتأبوبكرلمغاري910742470029
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتامالالطويل910743470468

3الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتفريداعال910744470994

شح910745471380 3الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعيات بوشعيبرسر

3الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتنجيبأنيدة910746472830

3الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتكمالالحمداوي910747473860

موالي العلوي910748473999
3الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتالصديق

3الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحسناءرساج الدين910749474923

3الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتنور الدينياسي  910750475533

4الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعزالدينأيت عثمان910751475715

4الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبد الرحيمالحباش910752475746

4الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتفوزيةاشوان910753475919
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبد الجليلزهران910754476351

4الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبد الرحيمالحسناوي910755476442

4الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمعادالمساوي910756476481

4الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتياسي  أيت عبو910757476734

4الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتصالحالغازي910758477414

4الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتكمالبل العرجة910759477443

4الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتياسي  ابلعيد910760478627

فبالوي910761479270 5الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياترسر

5الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمحسنبنمقداد910762480158

5الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتخديجةالعنتوم910763480192

5الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتلطيفةهريم910764480278
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي910765481101
5الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتيوسفأعرض 

ي910766481188 5الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتاحالمناج 

5الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحسناءالعبد910767482448

5الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتجوادحمدان910768482738

5الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتخالدالخزاري910769482887

5الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبداللطيفالفيطح910770484041

6الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتزينبخروب910771484117

6الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتاسماعيلالصبار910772484203

6الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتسعيدالفخار910773484357

ي910774484471
6الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمريمالزيتون 

ي910775484493 6الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعىليالكورين 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتسفيانالبادي910776484566

6الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتاعىليلحيان910777485034

6الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتاسماعيلوركات910778485082

ي910779485093 6الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتفاطمةدهن 

6الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتفاطمةابعت 910780485249

7الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحمزةقيسوم910781485553

7الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتنجوىحنالي910782485596

ي910783485693
7الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتجوادقرسر

ي910784485783 7الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمحمد خليلالبحت 

7الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمحمدالعمام910785485791

7الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتغيثةالزرودي910786486963
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياترشيدبنحمو910787488724

7الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتصليحةالضاوي910788488998

ي910789489234
7الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبد الجليلالدبحان 

7الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحمزةاخنيوش910790489435

8الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمحمدبوعزي910791490094

8الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتزينبناشط910792490352

ي910793490955
8الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتفاطمةالعمران 

8الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتصالح الدينالحو910794491395

ي910795491522 8الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياترضوانالبوحسن 

8الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتهاجرالحسناوي910796491550

910797491909
أيت سيدي 

8الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتنورالدينأحمد
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي910798492088
8الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتهدىالرميفر

8الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعزيزلكحل910799492464

8الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمحمدازحان910800493192

9الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبد الرزاقبومكليون910801493455

9الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبد العزيزمكاوي910802493766

9الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبد الهاديبن رحو910803494101

ي910804494226
9الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتهشامالحربوسر

9الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبدالرحيمتفركة910805494362

9الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحسنالزروالي910806494868

9الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتكمالسحنون910807495015

فاطمة مزاري910808495874
9الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتالزهراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي910809496286
9الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبد الرفيقعورف 

9الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتأميمةجواد910810496735

وج910811496984 10الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتتوفيقلت 

10الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعتيقةالمدكور910812498091

10الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتخديجةالزعرى910813498132

10الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبد الرحيمأمغار910814498306

10الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتفاضمةاد العبار910815499166

10الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتامالدحو910816499513

10الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتاحمدمرزاق910817499627

10الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحسنالشتيوي910818499745

10الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتياسي  أيت صالح910819499830
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتخديجةبتولي910820499914

11الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتزينبالهداوي910821500221

11الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعمرأحمو910822500374

11الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتفاطمةايت موجان910823500390

11الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتلحسنبالونص910824500891

11الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتسلوىخوداوي910825502900

11الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتاحمدالشافعي910826504233

11الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتنبيلالمجدوب910827504522

11الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتداللايت القائد910828504894

11الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتلمياءالصغري910829504914

11الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتأمالالعلوي910830504937
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتنورالدينالزيادي910831504940

12الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمحمد صغت جعفري910832506269

12الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتالمصطف أمكون910833506596

12الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمحمدبوعدي910834508537

12الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتزهرةبوعدي910835508767

12الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتكوثرعباسي910836509717

12الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحبيبةسالم910837509870

12الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحمزةامحليل910838509925

ي910839510021
12الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتنور الدينغزالن 

يش910840510444 12الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمن لعتت 

13الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتيوسفالكارح910841510812
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحياةتسليمانت910842510834

13الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحفيظةاوالد عتو910843510964

ي910844511037
13الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياترشيداليوسف 

13الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتايوببلفقيه910845511178

13الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتغيتةبن البصت 910846511265

13الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحسنالمحمدي910847512632

13الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمحمدالقادري910848512885

ي910849513404
13الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتخولةالماض 

13الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبد االلهلدراع910850513914

14الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتخديجةالنحىلي910851515364

14الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمحمداعيش910852516212
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتلبن بنساسي910853516600

ي910854517311 14الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتيوسفالزهت 

يبهلول910855517805 14الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبدالغن 

14الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبد الهاديالنجاوي910856518401

14الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمحمدالخيض 910857518706

14الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتهشامصالجي910858519020

14الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتمحمداسيل910859519736

فاطمة الهدرة910860520903
14الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتالزهراء

15الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحنانداكر910861521714

ي910862521924
15الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتأحمدالعثمان 

15الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتصالح الدينالجوهري910863522110
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحسنيةالسباعي فاهم910864522221

15الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتفاطمة سماح910865522517

15الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتعبد الحليملكريش910866523085

ي910867523414
15الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتحسنالحنان 

15الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتامحمدالمو910868524159

15الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتالحسي  قابل910869524577

15الثانوية التأهيلية ابن سينااالجتماعياتالحسي  بن اعمارة910870524622

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتخديجةكشاف910871525034
1الحمراء

ي910872525345
الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتالحسي  المنان 

1الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتابراهيماوناس910873525432
1الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتخديجةكرومي910874525460
1الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتسكينةفتيح910875526001
1الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتإيماناكزو910876526045
1الحمراء

وب910877526851 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياترشيدالمض 
1الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحسناءلكريضة910878527731
1الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمحمدبخماج910879527743
1الحمراء

ي910880527935
الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتربيعةالتجان 

1الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحسنمساعد910881528095
2الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتهشامايت يوسف910882528927
2الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتالحسي  بوحاسي910883529191
2الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبدالرحيمالصغت 910884529622
2الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتجمالالشوي    خ910885529645
2الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتياسي  لمدك910886530674
2الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتيونسايت بن همو910887533068
2الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتيخلفمبارك910888533535
2الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبدالعزيزلبحر910889533551
2الحمراء

ي910890534139
الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعادلالحروسر

2الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتالحسي  بن احماد910891534226
3الحمراء

ي910892534908
الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعثمانمشقوفر

3الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتطارقالعراسي910893535298
3الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتاسماءالمعموري910894535478
3الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتيوسفمشناعي910895535500
3الحمراء

ي910896536369 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحسناءالغدوين 
3الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتنعيمةاحسو910897536901
3الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتهشامازنوك910898537397
3الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبداللطيفكلداس910899537895
3الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمريمامزيل910900537965
3الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتالمصطف الحاني  910901538256
4الحمراء

ةالبخشات910902538425 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتسمت 
4الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتسكينةاحميمات910903538919
4الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتاوميمةباقسو910904539025
4الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمليكةخربوش910905539985
4الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتلحساينتكنت910906540310
4الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتزكرياءبن عد910907541570
4الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتزكرياالعازيز910908541698
4الحمراء

ضور910909541815 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتجمالارص 
4الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتايوبالدمقراطي910910542105
4الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتسعادباكناو910911542452
5الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحسنالسموق910912543155
5الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمونةحابا910913543326
5الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبدالعاطيالبصل910914543559
5الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتادريسلصماد910915543586
5الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتيونسالرامي910916543898
5الحمراء

ي910917543933 ن  الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتخديجةالمتر
5الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتلحسنايت احساين910918544133
5الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتامي  الجديد910919545471
5الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبد العاليايت الحاج910920545837
5الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتكريمةالبوزيدي910921545893
6الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتلوبنةالعزاب910922547395
6الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتضهت عيادة910923547440
6الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبدالمالكبناجمة910924547732
6الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتخديجةبوجردة910925549260
6الحمراء

ي910926549448 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتيونسحالن 
6الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتنبيهةايت الشيخ910927549545
6الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتسكينةايت العشي910928549669
6الحمراء

ي910929550092 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبد الحميدايت فراج 
6الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتناديةفاروق910930550116
6الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتايوبازناك910931550732
7الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتياسي  البغدادي910932550927
7الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتلحسنايت بوسالم910933551022
7الحمراء

امي910934551103 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبدالكبت الت  
7الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمحمدكحماد910935551710
7الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتسلممومنشي910936551922
7الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتسوميةبالحرشة910937552213
7الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعصامابونواس910938552483
7الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمحمد ياسي  فائز910939552741
7الحمراء

ي910940552930 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتاميمةالن 
7الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي910941553005 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمريمالسونين 
8الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعادلالرسيمي910942553702
8الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتأسماءعريض910943553924
8الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياترضوانالسفيشي910944555111
8الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبدالجليلالمغواري910945555123
8الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتخديجةبدر الدين910946555162
8الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحسناسحيمدة910947555209
8الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتسارةأيت حديدي910948555436
8الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتسكينةالطاهري910949555652
8الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمباركلشهب910950556466
8الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمحمدوحليم910951556526
9الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتانسالمشت 910952557109
9الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعزالدينالعسىلي910953557411
9الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياترشيدالمحمدي910954557683
9الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتسعيدبوخماج910955557789
9الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتنعيمةميلودي910956558801
9الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتهدىلمساهل910957558909
9الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتأيوبلوليجات910958560758
9الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبد الفتاحبلشكر910959561448
9الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبدااللهملوكي910960562786
9الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبد الجليلبورقية910961562969
10الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمحمدالداوودي910962563208
10الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتسماعيلكنوش910963563354
10الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتسكينةاشيط910964563517
10الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياترشيدبلهرام910965564043
10الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتفتيحةاغدا910966564388
10الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتهدىالكارمة910967564413
10الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتيونسالفاخري910968564456
10الحمراء

ي910969564587
ياخليف  الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحسن 

10الحمراء

ي910970564642 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتخالصةبين 
10الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمصطف ابخار910971565090
11الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتليىلالعروم910972565201
11الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياترشيدبرباش910973565448
11الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتيوسفاعراب910974565628
11الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتنزهةبنعال910975565715
11الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتناديةاسكل910976565776
11الحمراء

ي910977566140 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتابراهيمالخض 
11الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتأحمدالمرابطي910978566176
11الحمراء

ي910979566307
الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعمادالفائفر

11الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتخالدالفارس910980566680
11الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياترشيدالعوامي910981567307
12الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمحمدالشطت 910982567725
12الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتالمصطف نيمو910983568717
12الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبدالمنعملشقر910984569048
12الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمنصفالكعاري910985569263
12الحمراء

ي910986569406
الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتالحسي  حدوسر

12الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياترضوانرجاء910987569517
12الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتيارستجو910988569960
12الحمراء

فاطمة بولزراك910989570878
الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتالزهراء

12الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتجمالايت الحو910990571225
12الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياترضواننضي910991571278
13الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحمزةالعليل910992572153
13الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمحسنلعويس910993572363
13الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحسناموريك910994573100
13الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتبومانسفيان910995573219
13الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمروانلحني  910996574981
13الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتفاطمةنوجي910997575104
13الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتميلودعليال910998575105
13الحمراء

ي910999575288 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمريمأزوين 
13الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتخديجةجدوال911000576714
13الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبد اللطيفأيت اغروي911001578756
14الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتخديجةقالة911002578775
14الحمراء

ي911003579270
الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبد العزيزالسعدان 

14الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياترشيدةايت الحاج911004579448
14الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتجمالأجطاي911005579901
14الحمراء

اس911006580362 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياترشديبويعتر
14الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتياسي  القبىلي911007582814
14الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحميدلجام911008583509
14الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتخالدالوانكي911009583640
14الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمنت المجدولي911010584812
14الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتيونسوسالم911011585144
15الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمريمقناوي911012585415
15الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتأمالالغمري911013585502
15الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتناديةالرخامي911014585651
15الحمراء

ي911015585725 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعمربهن 
15الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحسنايت سعيد911016586760
15الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتنورالدينالرويش911017586855
15الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي911018587140 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبد الرحيمالبحت 
15الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحسنزاوك911019587892
15الحمراء

ي911020588331 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتابراهيمصان 
15الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمحمد يسنالعباسي911021588676
16الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتالحسنأدي911022589483
16الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتاسماعيلالمعلوم911023589655
16الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعيات عبد اللطيفالكاس911024591000
16الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمحمدأوموماد911025591129
16الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحسناءالمودن911026592034
16الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتايوبخدة911027592567
16الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمحمدالزعيم911028593464
16الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي911029594899 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتكمالالرجراج 
16الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتسعيدالشار911030595307
16الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتياسي  ايت دهمو911031595807
17الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحسناقبىلي911032596005
17الحمراء

ي911033596184
الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمصطف الرونر

17الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتزينبايت ابراهيم911034597455
17الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتاسماعيلياسي  911035597529
17الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتزكرياءالفرخ911036599875
17الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتهشاماالنزلي911037600299
17الحمراء

ي911038600706
الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعائشةالكمان 

17الحمراء

ي911039600870 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتليىللودين 
17الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتياسي  لمطاعي911040601056
17الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمحمداالصفر911041601626
18الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتأيوبالعمري911042603416
18الحمراء

ي911043604439 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتهشامالصان 
18الحمراء

ي911044604518 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبد الوهابامسن 
18الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتنورةااليمامي911045604632
18الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحمزةايت موس911046605700
18الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتلبن الزوين911047606117
18الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعيات فاطمةالحريث911048606335
18الحمراء

ي911049606472
الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتسكينةالبون 

18الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتزهت اباينو911050608517
18الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمحمادالمهيمر911051608703
18الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتفاطمةالسوسي911052609437
19الحمراء

يحاحيب911053609494 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبد الغن 
19الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبد الواحدبكرين911054609511
19الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتاميمةايت مومن911055610922
19الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبد اللطيفبيندامو911056611907
19الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتجليلةبن الطالب911057613777
19الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمحمادالواح911058614325
19الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبد المجيدبن رقية911059614495
19الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبد الرحيمبنهنا911060616345
19الحمراء

ي911061616642 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتإحسانلبكت 
19الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبد الجليلالزين911062618110
19الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبدالكريمالجالوي911063618434
20الحمراء

كاوي911064619009 الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتكوثررسر
20الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياترضوانبومهاود911065620194
20الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياترض اعىلي911066620448
20الحمراء

ي911067620646
الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحكيمةالعنطاف 

20الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتمصطف العشي911068620901
20الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتأحمدتامر911069626842
20الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعزيزاهرى911070627283
20الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعثمانلهاللي911071628461
20الحمراء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتعبدالرحيمالصدقاوي911072630206
20الحمراء
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية شاعر االجتماعياتحناناد مسعود911073631443
20الحمراء

بية االسالميةأبوبكربنسعيد940001240796 1الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

فاطمة رحولي940002241147
بية االسالميةالزهراء 1الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةموسالشامخ940003241464 1الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدبرايك940004241671 1الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةلحسنفرحان940005241782 1الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

وران940006242381 بية االسالميةجمالبت   1الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةايوبخربوش940007242481 1الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةهشامأبلينكا940008242718 1الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعزالدينالسباعي940009242790 1الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةرشيدأعزيز940010243394 1الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةهشامالنارصي940011243563 2الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدالخردوش940012243906 2الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعائشةجودي940013244001 2الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبدالرحيمطويل940014244121 2الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةرشيداقدم940015244811 2الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد الرزاقكوركوش940016244871 2الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةحمزةعاتق940017244942 2الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940018245166
بية االسالميةعبد الرحمانالساج  2الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالحسنالشامخ940019245201 2الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةنزهةزين النون940020245746 2الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدبيكروان940021245788 3الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةعبد العظيمالفنكل940022246046 3الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةابراهيمأيت بوك940023246387 3الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةوئامأزناك940024246782 3الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةخالدبوسالم940025246790 3الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940026247032
بية االسالميةودادكاتف  3الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940027247052 بية االسالميةعتيقةراج  3الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمد عىليحروش940028247162 3الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدعبد اللوي940029247186 3الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد الرحيماالكروح940030247267 3الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةطهأمادي940031247461 4الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد القادربوعالفة940032248102 4الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةابراهيملقضيب940033248372 4الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعمرمفتاح940034248666 4الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالطيبإزيلك940035248765 4الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد اللطيفبوكلدا940036248917 4الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ان940037249164 بية االسالميةسناءبن كت  4الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةياسي  الروي    ح940038249328 4الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940039249475 بية االسالميةياسي  حيجون  4الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةزبت الحيان940040249801 4الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد السالمدرويش940041251255 5الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةسناءغزال940042251303 5الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةخديجةتيكوك940043251560 5الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةجوادحمدا940044251625 5الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةزهرةالمجدول940045251754 5الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدأبوزيد940046251799 5الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940047251815 بية االسالميةعبدالوهابصنين  5الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

يالبيصوري940048252161 بية االسالميةعبد الغن  5الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةسناء الطويل940049252806 5الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبدالجليلاملوي940050252966 5الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةلطيفةالراجي940051253260 6الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالمصطف امي940052253334 6الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةكبورالمكاوي940053253359 6الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةنعيمةلكنيفري940054253397 6الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةحمواعراب940055253676 6الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبدالكبت ايت يحن 940056253910 6الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالحسنبكار940057253939 6الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةحسناءتبارين940058254217 6الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالمصطف ابوزبيدة940059254393 6الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبداللطيفكديري940060254486 6الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمريمثاينان940061254574 7الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعزالدينخراز940062254698 7الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالمهديهدي940063255079 7الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةإبراهيمبوهالل940064255181 7الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940065255286 بية االسالميةمحمد خالدفقروج  7الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةحسنأجرارحي  940066255406 7الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةخديجةالتوفيق940067255551 7الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد العزيزايت ايدار940068255660 7الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةفاطمةخلدون940069255704 7الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

يالنويشي940070257420 بية االسالميةعبد الغن  7الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940071257981
بية االسالميةيوسفباقوسر 8الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةزكرياءافيكت  940072258121 8الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد هللاالشاضمي940073258337 8الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940074258437
بية االسالميةعبد الواحدسج  8الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةنوالفداوي940075258452 8الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدالمنصوري940076258533 8الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةيوسفايت بلعيد940077258933 8الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالمهديالجالل940078260135 8الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالحسي  ايت ابراهيم940079260169 8الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمصطف ايت وحمان940080260366 8الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدفرحاوي940081260882 9الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدلحميدي940082260910 9الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةتوفيقكاسم940083261126 9الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940084261225
بية االسالميةسعادالخنشوف  9الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةنورالدينأودمي  940085261486 9الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةامحمدشجيد940086261506 9الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالمهديفهر940087261623 9الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةمحسنفايز940088261835 9الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940089261855 بية االسالميةيوسفالدمست  9الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةخالدالكناوي940090262011 9الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةخاليدالجعيدي940091262153 10الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةسارةعمار940092262510 10الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةزكرياءكريمان940093262557 10الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةابراهيمبوسالم940094262647 10الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةحفصةمعرض940095262873 10الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمريماوالعشي940096262934 10الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةسهامالعامري940097263238 10الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

فاطمة نارص940098263577
بية االسالميةالزهراء 10الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةامينةامشتكوا940099263675 10الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبدالواحدبومان940100263828 10الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةزنوبةشكور940101263868 11الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبدهللااتدغوت940102263916 11الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالحسنلكحل940103264524 11الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمددباج940104264996 11الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمصطف لحرش940105265101 11الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد الصمدايد بوستة940106265342 11الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدازناك940107265568 11الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعواطفنضيف940108265995 11الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

فاطمة االدريشي940109266872
بية االسالميةالزهراء 11الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةأيوباسويدة940110267124 11الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعائشةباكا940111267340 12الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940112267431 بية االسالميةزينبةدومن  12الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةفطومةالعالم940113267748 12الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940114268265 بية االسالميةزبت الياسن  12الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ةالبوبكري940115268734 بية االسالميةسمت  12الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمداليلو940116268783 12الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد الصمدليقاوي940117268815 12الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمصطف عفاف940118270043 12الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةاسماعيلالصبار940119270227 12الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالحسنيةبومهدي940120270877 12الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةياسي  أبغوغ940121270903 13الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةإسماعيلحمو عال940122270964 13الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبدالواحدجوهر940123271727 13الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدلوبيهي940124272103 13الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةأنسبيدان940125272211 13الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدالمساوي940126272243 13الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةحميدصف  وان940127272436 13الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ىالمعلوم940128272473 بية االسالميةبشر 13الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةنبيلالجبىلي940129272567 13الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةحليمةشكت 940130272661 13الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةزينبديالكي940131272719 14الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةحنانالماجي940132272786 14الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةبدرأيت عبدهللا940133273047 14الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةأنسلحمر940134273249 14الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةلطيفةاسعيدي940135273290 14الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالمصطف بوزية940136273808 14الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبدالفتاحبيدان940137274110 14الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدأبوزيا940138274118 14الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940139274595
بية االسالميةليىلالعارف  14الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ةالدعدي940140274659 بية االسالميةزهت  14الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940141274699
بية االسالميةتوفيقغرفان  15الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد الرحمنايت القش940142275674 15الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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ي940143276249 بية االسالميةخديجةالزهت  15الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940144276274 بية االسالميةلبن حج  15الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدايت وجا940145276494 15الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةسعيدالشيخ940146276596 15الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

940147276910
أيت لحسن 

بية االسالميةمحمدأعىلي 15الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالهامالخلفاوي940148276926 15الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ينحكمي940149276992
بية االسالميةالمدان  15الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةسعادباري940150276999 15الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةياسي  الحريري940151277419 16الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمصطف بلهض940152277572 16الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةنور الدينبحميد940153277767 16الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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بية االسالميةعبد هللافصيح940154277810 16الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ع940155278045 بية االسالميةحجيبةالشر 16الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةأحمدتيشي940156278545 16الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد  الرحيماكسوس940157278824 16الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةرشيدةالشديري940158278988 16الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940159279433
بية االسالميةمريممحفوط  16الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940160279489 بية االسالميةسوميةطباين  16الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةحجيبةبلحايل940161279579 17الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940162279846
بية االسالميةكريمةلصبهان  17الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعزيزالشايب940163280164 17الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد السالمبوسكو940164280627 17الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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بية االسالميةمحمدالمشي940165280751 17الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940166280922
بية االسالميةصالحةالراض  17الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةحسناءالصالجي940167281214 17الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةبوجمعةالحامدي940168281524 17الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ار940169281602 بية االسالميةماريةلت   17الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدالكوهي940170281673 17الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةايوبالخليل940171281922 18الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةأسماءعبد اللوي940172282916 18الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعزالدينالبوهالي940173283043 18الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد الواحدالضاوي940174283304 18الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد الرحيمأيت هكو940175283444 18الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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بية االسالميةيونسازالل940176283825 18الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

يجي940177284273 بية االسالميةغيتةرسر 18الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد هللامربو940178284454 18الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدالدرعي940179285069 18الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةرقيةالعيادي940180285096 18الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد الرحمانأيت الشتيبة940181285255 19الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةفاطمةالهواري940182285266 19الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد الصادقحميدوش940183285421 19الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةهاجرالهواري940184285596 19الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمصطف الدادسي940185285690 19الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةكريمةبومجد940186285781 19الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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بية االسالميةمريمالزوين940187285853 19الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد االلهاالنصاري940188285936 19الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد االلهالعالم940189285947 19الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةكمالإدمامن940190285975 19الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمريمالحداد940191286024 20الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940192286360
بية االسالميةعبدااللهالمرجان  20الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةزهت الرائس940193286371 20الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةأسماءالزايدي940194287066 20الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةسفيانزروال940195287100 20الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةخديجةبجاح940196287319 20الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالمصطف ايت اوسفر940197287551 20الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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بية االسالميةالزوهرةبغدادي940198287597 20الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد  الكبت بلخروج940199287628 20الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ش940200287716 فاطمة الت 
بية االسالميةالزهراء 20الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةرضوانالشتوي940201288009 21الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةصالح الدينالعشي940202288050 21الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940203288345
بية االسالميةمحمدالنفانر 21الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدبلحاج940204288499 21الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد هللاايت الطالب940205288541 21الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةابراهيمازضوض940206288552 21الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمصطف أفقت 940207288670 21الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

موالي عبد الغزاوي940208288967
بية االسالميةالرحيم 21الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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ي940209289576
بية االسالميةمحمدبازن  21الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةلبن مستقيم940210289971 21الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940211289994
بية االسالميةسعيدمحانر 22الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد الرحمانحمي940212290260 22الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةرضاالعرفاوي940213290354 22الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةيوسفبوستة940214290457 22الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةخالدالحيمر940215290931 22الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940216291131 بية االسالميةسفيانلعمت  22الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالقبىليمريم940217291582 22الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةخديجةاكرام940218291600 22الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمصطف اعراب940219291750 22الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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بية االسالميةفدوىالبداوي940220291860 22الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالحسي  ايت الحاج940221291941 23الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةكلتومايت والش940222292232 23الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدرجاء940223292422 23الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعمرالمحمودي940224292583 23الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةابراهيمبويغجدان940225292610 23الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةهندبالعزوز940226293416 23الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةهشاملمعينة940227293759 23الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940228293932
بية االسالميةعز الدينالسكاف  23الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةفاتحةايت الحاكم940229293991 23الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940230294007
بية االسالميةهشامالحمدوسر 23الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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فاطمة  المنداوي940231294614
بية االسالميةالزهراء 24الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعىلي بنحمرو940232294664 24الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحسنعزالدين940233295321 24الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةلحسنايت حمو940234295376 24الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةرشيدالفراوي940235295610 24الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد العزيزالغدري940236296104 24الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

يري940237296300 بية االسالميةمليكةلت   24الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد الرحيمامحرزي940238296624 24الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940239297700
بية االسالميةالحسي  فنان  24الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد الجليلجابر940240297883 24الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعبد الرحمانعطا940241297949 25الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر
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بية االسالميةعمتا فقت 940242298370 25الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940243298528 بية االسالميةمعاذالركين  25الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةمحمدالمباركي940244298700 25الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ي940245298784 بية االسالميةحميدالزعت  25الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةسناءبرامي940246299124 25الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةالمصطف اجابري940247299221 25الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةعمركروم940248299458 25الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

ار940249299601 يلت   بية االسالميةعبد الغن  25الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةاللة نعيمةالعلمي940250299787 25الثانوية التأهيلية  ابن يوسفالئر

بية االسالميةلحسننادي940251300049 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
1المراكشي

بية االسالميةعبد الكريمايت ابراهيم940252300057 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
1المراكشي
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حم940253300191 بية االسالميةأمينةمستر الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
1المراكشي

بية االسالميةعادلعيوش940254300360 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
1المراكشي

بية االسالميةأسامةبه940255300688 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
1المراكشي

بية االسالميةعبد اللطيفبوسكي  940256300805 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
1المراكشي

بية االسالميةنورالدينغنبوري940257300863 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
1المراكشي

بية االسالميةمحمدسقام940258301391 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
1المراكشي

بية االسالميةكوثرخربوش940259301421 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
1المراكشي

بية االسالميةامباركشاكر940260301584 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
1المراكشي

بية االسالميةحفيظةأتهروت940261301645 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
2المراكشي

بية االسالميةعبد الهاديرقراق940262302371 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
2المراكشي

بية االسالميةسناءأقرور940263302632 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
2المراكشي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةسهامبللغزال940264302664 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
2المراكشي

بية االسالميةخديجةلفجر940265302754 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
2المراكشي

بية االسالميةتوفيقالعرفاوي940266303044 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
2المراكشي

بية االسالميةيوسفبودادن940267303668 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
2المراكشي

بية االسالميةمحمدمشناعي940268304117 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
2المراكشي

بية االسالميةمريمابعمران940269304392 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
2المراكشي

بية االسالميةمحمدأيت بن أحمد940270304559 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
2المراكشي

بية االسالميةعبد الرحمانكدري940271304688 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
3المراكشي

ي940272304884 بية االسالميةحنانالشطين  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
3المراكشي

بية االسالميةايوبمعروف940273304981 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
3المراكشي

بية االسالميةعبد الرحمنبيدان940274305297 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
3المراكشي
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالمية عبدالرحيمامدجار940275305783 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
3المراكشي

بية االسالميةايوبالعجالوي940276306125 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
3المراكشي

بية االسالميةمحمدأخصاضي940277306337 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
3المراكشي

ي940278306366
بية االسالميةعبدالرحيمالصوف  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

3المراكشي

بية االسالميةكوثرالغول940279306376 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
3المراكشي

بية االسالميةعائشةلغليمي940280306465 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
3المراكشي

بية االسالميةمرواناهريمش940281307039 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
4المراكشي

بية االسالميةعاصمالتدراري940282307257 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
4المراكشي

ي940283307673
بية االسالميةعمادواف  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

4المراكشي

ي940284308027
بية االسالميةمصطف رزفر الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

4المراكشي

بية االسالميةوفاءضوفار940285308045 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
4المراكشي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يالسعيدي940286308148 بية االسالميةعبد الغن  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
4المراكشي

بية االسالميةليىلالمنصوري940287308293 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
4المراكشي

وكط940288308304 بية االسالميةعبد الرحمانتت   الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
4المراكشي

ي940289309155
بية االسالميةمرادالوراسر الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

4المراكشي

ي940290309308
بية االسالميةعبدهللامزواض  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

4المراكشي

بية االسالميةمحمدالعرش940291309640 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
5المراكشي

بية االسالميةعزيزفائق940292309850 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
5المراكشي

بية االسالميةعثمانايت برحيم940293310111 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
5المراكشي

بية االسالميةلحسناهكاس940294310371 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
5المراكشي

بية االسالميةحمزةلهاللي940295312303 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
5المراكشي

بية االسالميةمحمدأبو الوفاء940296312460 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
5المراكشي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي940297312665
بية االسالميةنعيمةالمزيان  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

5المراكشي

بية االسالميةاسماءبوبكري940298312824 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
5المراكشي

بية االسالميةياسي  زروف940299312967 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
5المراكشي

بية االسالميةآسيةالحارث940300313211 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
5المراكشي

بية االسالميةسعيدالركاش940301313340 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
6المراكشي

بية االسالميةعبد الخالقباعمران940302313514 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
6المراكشي

ي940303313786
بية االسالميةلطيفةحمانر الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

6المراكشي

بية االسالميةسعادبولحيا940304313837 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
6المراكشي

ي940305313972
بية االسالميةاحمداليوسف  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

6المراكشي

بية االسالميةالحسي  الكنوبو940306314394 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
6المراكشي

ي940307314553 بية االسالميةسعيدةوهن  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
6المراكشي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي940308314914 بية االسالميةحسنالدهون  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
6المراكشي

بية االسالميةعبد النارصالزنگادي940309314919 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
6المراكشي

بية االسالميةرشيدحميمو940310315340 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
6المراكشي

بية االسالميةلمياءاجريندو940311315459 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
7المراكشي

بية االسالميةمحمدالديه940312316101 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
7المراكشي

بية االسالميةلحسنالرايس940313316117 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
7المراكشي

بية االسالميةيونسالتلمودي940314316751 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
7المراكشي

ةبرقيش940315318214 بية االسالميةكت   الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
7المراكشي

بية االسالميةعبد الغفورالبوعزاوي940316318361 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
7المراكشي

بية االسالميةسفيانبويكضاض940317318368 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
7المراكشي

بية االسالميةحنانصابر940318318397 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
7المراكشي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةعبد هللاأوبيهي940319318615 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
7المراكشي

بية االسالميةالبشت الهواري940320319477 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
7المراكشي

بية االسالميةعبدالجبارالجبهة940321319502 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
8المراكشي

ي940322319568
بية االسالميةعبد الرحيمحفر الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

8المراكشي

بية االسالميةعبد العزيزباحسي  940323319875 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
8المراكشي

يالمرسىلي940324320042 بية االسالميةالناج  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
8المراكشي

بية االسالميةعمرأزنت 940325320449 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
8المراكشي

ي940326320609 بية االسالميةفتيحةالعرن  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
8المراكشي

بية االسالميةعمرعزيز940327320727 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
8المراكشي

بية االسالميةعبد الرزاقهوراوي940328320753 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
8المراكشي

بية االسالميةحسنطويل940329320762 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
8المراكشي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةناديةهدي940330320964 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
8المراكشي

بية االسالميةسحرالقندوسي940331321278 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
9المراكشي

بية االسالميةاحمدببجدي940332321615 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
9المراكشي

بية االسالميةحسناءعامري940333321649 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
9المراكشي

ي940334321689 بية االسالميةعبداللطيفصت  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
9المراكشي

بية االسالميةياسي  الموالجي940335321854 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
9المراكشي

بية االسالميةعمراعتب940336322052 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
9المراكشي

بية االسالميةعبد اللطيفبيض940337322223 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
9المراكشي

بية االسالميةرشيداد مسعود940338322378 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
9المراكشي

بية االسالميةعبد اللطيفاومنصور940339323033 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
9المراكشي

بية االسالميةحنانلغليمي940340323156 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
9المراكشي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةعادلاوعال940341323491 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
10المراكشي

ياوفقت 940342323576 بية االسالميةالعرن  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
10المراكشي

بية االسالميةسكينةالسويدين940343323608 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
10المراكشي

بية االسالميةسعيدايت لحساين940344323685 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
10المراكشي

940345323840
االدريشي 

بية االسالميةصحرالسالمي الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
10المراكشي

بية االسالميةرقيةأيلوكان940346323947 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
10المراكشي

بية االسالميةخديجةابن الخراز940347323997 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
10المراكشي

بية االسالميةاحمدانفاض940348324250 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
10المراكشي

بية االسالميةعبد الكاملصادق940349324258 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
10المراكشي

بية االسالميةلحسنايت مبارك940350324409 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
10المراكشي

بية االسالميةاعتمادخلدون940351324507 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
11المراكشي
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جماعي استدعاء

بية االسالميةعبد الكريماد ابرايم940352325258 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
11المراكشي

بية االسالميةفاطمةوشن940353325460 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
11المراكشي

بية االسالميةالمصطف العشي940354325752 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
11المراكشي

بية االسالميةعبد العاطيالمساوي940355325773 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
11المراكشي

بية االسالميةرشيدالخطيب940356326035 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
11المراكشي

بية االسالميةهاجرالمودن940357326201 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
11المراكشي

ةوقار940358326866 بية االسالميةسمت  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
11المراكشي

بية االسالميةعبد العاليالربوحات940359326980 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
11المراكشي

بية االسالميةمحمدجضاف940360327409 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
11المراكشي

بية االسالميةعبدانالعرفاوي940361327870 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
12المراكشي

بية االسالميةحنانالخيار940362328652 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
12المراكشي
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بية االسالميةرشيدةنارصي940363328688 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
12المراكشي

بية االسالميةمحمدطارق940364329337 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
12المراكشي

بية االسالميةعبد الرحيمبوجاي940365329372 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
12المراكشي

بية االسالميةسفيانأكضاش940366329462 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
12المراكشي

بية االسالميةعبدالرحيمأمسكور940367329503 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
12المراكشي

بية االسالميةشيماءعديدي940368329979 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
12المراكشي

بية االسالميةالسعيدمازوز940369330093 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
12المراكشي

بية االسالميةعبداإللهالعزوزي940370330176 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
12المراكشي

بية االسالميةاسماعيلالكود940371330751 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
13المراكشي

بية االسالميةاسماعيلالحفيد940372331050 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
13المراكشي

بية االسالميةخولةأيت مزي940373331280 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
13المراكشي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةنوالبودخ940374331562 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
13المراكشي

بية االسالميةجمالالنارصي940375332237 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
13المراكشي

بية االسالميةعبد االلهراكع940376332481 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
13المراكشي

بية االسالميةالمهدياالدريشي940377332508 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
13المراكشي

بية االسالميةمباركأكرام940378332736 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
13المراكشي

بية االسالميةحسنايت رزوق940379332812 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
13المراكشي

بية االسالميةياسي  امرصيد940380333079 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
13المراكشي

بية االسالميةصالح الدينهراوي940381333106 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
14المراكشي

بية االسالميةعبدااللهبندرم940382333325 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
14المراكشي

بية االسالميةرشيدةالضط940383334141 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
14المراكشي

ي940384334393
بية االسالميةنور الدينالزيتون  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

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

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةمريمأغفت 940385334475 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
14المراكشي

بية االسالميةعبد الرحيمالعالي940386334773 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
14المراكشي

ي940387334931 بية االسالميةحسناءحبين  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
14المراكشي

ي940388334935
بية االسالميةايوبالدفان  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

14المراكشي

ي940389335314
ان  بية االسالميةآسيةالطت  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

14المراكشي

كة940390335396 بية االسالميةاسماعيلبلت  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
14المراكشي

ي940391335446 بية االسالميةعمرالرجراج  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
15المراكشي

بية االسالميةزينبالزعيم940392335469 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
15المراكشي

بية االسالميةسعيدةبن حمو940393335683 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
15المراكشي

بية االسالميةعبد الصمدحيسون940394336277 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
15المراكشي

ي940395336404 بية االسالميةامالايت الصوابن  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
15المراكشي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي940396336726 بية االسالميةمريمبن النشر الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
15المراكشي

ي940397336948 بية االسالميةيونسالركين  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
15المراكشي

بية االسالميةسناءيسي  940398337105 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
15المراكشي

بية االسالميةابوبكرالطلحاوي940399337321 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
15المراكشي

بية االسالميةعبد الحليمأمي  940400337342 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
15المراكشي

بية االسالميةكلثوملمطاعي940401337723 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
16المراكشي

بية االسالميةرحالفقيهي940402337850 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
16المراكشي

بية االسالميةسعيدايت بوفوس940403337885 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
16المراكشي

بية االسالميةالحسي  بولحسن940404338086 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
16المراكشي

بية االسالميةسعيدةالطويل940405338093 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
16المراكشي

يالكوكركور940406338719 بية االسالميةعبد المنج  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
16المراكشي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةأسماءكريمي940407338774 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
16المراكشي

بية االسالميةسعيدةايت ونوض940408339259 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
16المراكشي

بية االسالميةحسناطليل940409339542 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
16المراكشي

بية االسالميةسعيدداسع940410339583 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
16المراكشي

فاطمة بنعوباد940411339909
بية االسالميةالزهراء الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

17المراكشي

بية االسالميةنبيلالفطناضي940412339957 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
17المراكشي

بية االسالميةاحمدالصابر940413339978 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
17المراكشي

ة940414340111 بية االسالميةحنانكشت  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
17المراكشي

بية االسالميةكلثومةبن عبال940415340225 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
17المراكشي

بية االسالميةنبيلايت المؤدن940416340236 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
17المراكشي

بية االسالميةالحسي  أشتوك940417340331 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
17المراكشي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةمحمدادريوش940418340457 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
17المراكشي

بية االسالميةالسعيدالنارصي940419340494 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
17المراكشي

بية االسالميةحميدفاروق940420340583 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
17المراكشي

بية االسالميةعبد الحكيمالقلدة940421340650 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
18المراكشي

بية االسالميةعثماناوموس940422340943 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
18المراكشي

بية االسالميةمحمداد مسعود940423340966 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
18المراكشي

بية االسالميةالمهديباجابر940424341110 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
18المراكشي

بية االسالميةأحمدالفراوي940425341140 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
18المراكشي

بية االسالميةعبداللطيفالسماللي940426341221 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
18المراكشي

بية االسالميةمحمدايت وكريم940427341322 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
18المراكشي

بية االسالميةشيماءزوهت 940428341593 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
18المراكشي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي940429341689
بية االسالميةايوببوعنان  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

18المراكشي

بية االسالميةسعيدبوركزة940430342376 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
18المراكشي

بية االسالميةمحمدبوسعيد940431343002 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
19المراكشي

بية االسالميةخديجةحوميمي940432343068 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
19المراكشي

بية االسالميةلحسنأزطام940433343115 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
19المراكشي

ي940434343165
بية االسالميةحافظالمزوض  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

19المراكشي

بية االسالميةحسنلمنبه940435343406 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
19المراكشي

بية االسالميةمراداالزرق940436343560 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
19المراكشي

وزاستاوة940437343632 بية االسالميةفت  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
19المراكشي

بية االسالميةعبدالعزيزلحرش940438343657 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
19المراكشي

بية االسالميةحنانالقدوري940439343947 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
19المراكشي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةسناءبلحايل940440344287 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
19المراكشي

بية االسالميةرجاءلكليل940441344553 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
20المراكشي

بية االسالميةنورالدينالقوري940442344950 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
20المراكشي

بية االسالميةدنياكروم940443345105 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
20المراكشي

بية االسالميةمحمداحيد940444345400 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
20المراكشي

اقفائز940445345567 بية االسالميةإرسر الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
20المراكشي

بية االسالميةكريمةالعمري940446346130 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
20المراكشي

بية االسالميةحسنالنوري940447346148 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
20المراكشي

بية االسالميةعبدالرحيمهيدور940448346279 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
20المراكشي

قاوي940449346789 بية االسالميةرقيةالشر الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
20المراكشي

بية االسالميةوجدانشعشاع940450346873 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
20المراكشي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةعبدهللافاضىلي940451347647 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
21المراكشي

بية االسالميةأحمدالبالوي940452347747 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
21المراكشي

بية االسالميةالهامونيناش940453347824 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
21المراكشي

بية االسالميةيوسفايت اعز940454348047 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
21المراكشي

بية االسالميةالحسي  االشهب940455348071 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
21المراكشي

ي940456348267
بية االسالميةرحالج  الثانوية االعدادية ابن البناء الئر

21المراكشي

بية االسالميةسعيدمروش940457348526 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
21المراكشي

بية االسالميةلحسناسبان940458349138 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
21المراكشي

بية االسالميةعبد الفتاحصابر940459349756 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
21المراكشي

بية االسالميةعبدالوهابالفيطح940460350191 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
21المراكشي

بية االسالميةسناءامحريش940461350214 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
22المراكشي
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةياسي  السعدي940462350446 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
22المراكشي

بية االسالميةمحمدايت حماد ايحيا940463350704 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
22المراكشي

بية االسالميةعبد الماجدالحيان940464350765 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
22المراكشي

بية االسالميةزهرةأجطاي940465351014 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
22المراكشي

بية االسالميةعبد هللاحوامي940466351294 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
22المراكشي

بية االسالميةضجنوارص 940467351343 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
22المراكشي

بية االسالميةعزيزداود940468351469 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
22المراكشي

بية االسالميةمنت البطاش940469351537 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
22المراكشي

بية االسالميةنجاةاللوش940470351743 الثانوية االعدادية ابن البناء الئر
22المراكشي

بية االسالميةأسامةتكنامس940471351916 1الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةصالح الدينلحرش940472351931 1الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةابراهيمالعشي940473352152 1الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةالحسي  ايت كوري    ح940474352524 1الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةالمختارالخطاري940475352566 1الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبدهللازهت 940476352614 1الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعمربنمزي940477352649 1الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبدالعاليأكرام940478352790 1الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ادي940479353065 بية االسالميةحميدالشر 1الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمداألطراش940480353118 1الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمدالوريكي940481353861 2الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940482354208
ف  بية االسالميةتوفيقرسر 2الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةالحسناالدريشي940483354242 2الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي940484354843
بية االسالميةحسنالزرهون  2الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد هللاالرايس940485354848 2الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةطهالمعتصم940486354930 2الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحندإزمون940487354968 2الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940488355128
بية االسالميةرشيدبياض  2الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعمربوقراب940489355136 2الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940490355248
بية االسالميةرضاايت نان  2الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبدالكبت فوزي940491355695 3الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمن بنور940492356004 3الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبدالهاديمسيح940493356324 3الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةيوسفاكدي940494356733 3الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةعبدالرحيمحبوش940495357450 3الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمورادكنون940496357808 3الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد الحكيمايت الحاج940497358784 3الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد الواحدالفضيل940498358822 3الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبدالمالكاحميدوش940499359441 3الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

فاطمة لعظيم940500359781
بية االسالميةالزهراء 3الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةنعيمةأيت وسعيد940501359920 4الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد الصمدمودن940502360229 4الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةيوسفسويبة940503360295 4الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940504360523 بية االسالميةاحمداربون  4الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةيوسفالصغت 940505360833 4الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةمحمدالمنصوري940506361129 4الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةحسنبيكروان940507361136 4الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةأمينةبن قيدوح940508361161 4الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةالحسناد العشي940509361181 4الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبدالسالمايت اموليد940510361379 4الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940511361572 بية االسالمية توفيقامعت   5الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةأميمةأبلقاس940512361658 5الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد العاليالغازي940513361831 5الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةرضوانالعشي940514362432 5الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةفهدلكروكة940515362679 5الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمصطف بن بوعزة940516362725 5الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةنور الدينالعضىلي940517362948 5الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

فاطمة الرباطي940518363296
بية االسالميةالزهراء 5الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةحياةالنارصي940519363874 5الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940520364429
بية االسالميةنعيمةالحنون  5الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةحفيظمضهور940521364546 6الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ةفرعون940522364947 بية االسالميةكبت  6الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةنجيبشكري940523367426 6الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةنور الهدىجابري940524369989 6الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةحسنامرشيح940525370635 6الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمدطالب940526372884 6الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940527375199
بية االسالميةمحمدواسر 6الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةمحمداوبلعيد940528375511 6الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940529378511 بية االسالميةنزهةايت العرن  6الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةحسنايت الحاج940530379441 6الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمدالراشدي940531379472 7الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةفاطمةتضاط940532379762 7الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد الوهابالداودي940533379769 7الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةخالدالمعتصم940534379770 7الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد الشفيقحيدة940535379946 7الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940536380349 بية االسالميةناجيةصت  7الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمدالمودن940537380461 7الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةاحمدايت تصكا940538381567 7الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةمصطف بادلة940539382959 7الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةحسنحوامي940540383168 7الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةنزهةابرهان940541383739 8الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمصطف حمي940542384270 8الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد الجليلاحدو940543384279 8الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةالمصطف اشهيبة940544384763 8الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةرشيدفقيهي940545385344 8الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةحسنامزوار940546386330 8الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةسفيانإجورك940547387246 8الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةأسماءأوتغوس940548388503 8الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمدلعسيىلي940549389036 8الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةأحمدكرار940550389894 8الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعزيزبهوش940551390120 9الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

فاطمة منقت 940552390224
بية االسالميةالزهراء 9الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد هللاابن عىلي940553391329 9الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبدالرحيماوهمو940554392081 9الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد هللاالبلوط940555392189 9الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعىليايت الحاج940556393338 9الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةياسي  العضىلي940557393374 9الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

فاطمة مرجان940558393675
بية االسالميةالزهراء 9الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةسعادبنسالمة940559393840 9الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةابراهيمالحاني  940560394032 9الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةعبد الصمدابورك940561394058 10الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعائشةياسي  940562394192 10الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةصالح الدينالعزيز940563394972 10الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد الصمدمسعودي940564395245 10الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةلحسنابوكرام940565395345 10الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةفاطمةايت الطالب940566395634 10الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد الرحيمالعضىلي940567395925 10الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةخديجةاشحا940568396485 10الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةخديجةايبازان940569396535 10الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةأحمدإهند940570396537 10الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةيونسفندو940571396708 11الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةمحمدالعوك940572396863 11الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةزكرياءقرقوري940573396901 11الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةالحسي  أقمرى940574397026 11الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةسعيدابودريس940575397666 11الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940576397790
بية االسالميةعبد الهادياجريف  11الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمدالموحدي940577397830 11الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمدالحيداوي940578397866 11الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمباركالديري940579398294 11الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةفيصلاتعبوت940580398519 11الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940581398683 بية االسالميةاسماءانشت  12الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةأحمداتوكا940582398926 12الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم
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بية االسالميةحفصةأيت زينب940583399514 12الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةخولةبومليحة940584399784 12الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد هللاايت الموذن940585399847 12الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبدالحفيظبوزرب940586400106 12الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد اللطيفثالف940587400192 12الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةرشيدةنارص940588400566 12الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمدبوهب940589400812 12الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ةالدادسي940590401123 بية االسالميةزهت  12الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940591401487
بية االسالميةيونسالتافر 13الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةهدىلعالم940592401876 13الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

امطي940593402182 بية االسالميةمحمدارسر 13الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةعبد الصمداسكوسات940594402411 13الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةفريدالدامر940595402453 13الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعثمانبالسيم940596402592 13الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةسفيانانزال940597403358 13الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعىليوعبو940598403362 13الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةسعاداتشاويت940599403895 13الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940600404641 بية االسالميةموالي رشيدالناج  13الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمدالطاهري940601406020 14الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةسعيدةأمالح940602406107 14الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةزينبخلوق940603406204 14الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمدبوديرة940604406826 14الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةسعاداجعيط940605406860 14الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةفاطمةأمگون940606407224 14الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

فاطمة أيت موالي940607407497
بية االسالميةالزهراء 14الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةنورالديناحنايش940608408285 14الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

امي940609408394 بية االسالميةوفاءالت   14الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940610408442
بية االسالميةتوفيقالفنان  14الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةيونسرحالن940611408892 15الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةامالوايا940612409193 15الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةحليمةالعالوي940613409389 15الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعزيزنارص940614409461 15الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940615409948
بية االسالميةرشيدايت المدان  15الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةعادلالمردي940616410707 15الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةجميلةبعزيز940617411941 15الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةنزهةمشكور940618412256 15الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةفاطمةبورجاء940619415099 15الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

يعىلي اعىلي940620415401 بية االسالميةعبدالغن  15الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةفتيحةلعناية940621415887 16الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةوفاءبن الهز940622416859 16الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد الرحمانبافقت 940623418116 16الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةلحسنسوفو940624418611 16الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940625420193
بية االسالميةأحمدالعمران  16الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد اللطيفأوبيهي940626420680 16الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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جماعي استدعاء

ي940627420698
بية االسالميةلبن غرفان  16الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةامحمدحاضوض940628420806 16الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةلمياءبكور940629421238 16الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940630421898
بية االسالميةعبد الرحيمالتيجان  16الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد الكريمرفاعي940631422061 17الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمدمومو940632422083 17الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةابراهيمالسباعي940633422656 17الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمدعجدا940634423660 17الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940635423691 بية االسالميةعبد العزيزجت  17الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبدهللااسيدي940636424195 17الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعاللرياجي940637424587 17الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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جماعي استدعاء

بية االسالميةكلثومةبن عال940638425158 17الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةيوسفالريطب940639425625 17الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد الكبت توفيق940640427324 17الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةخالدالعالمي940641427326 18الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةكمالالسلمي940642427645 18الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمدالعبدي940643428295 18الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةخليفةالفراك940644428298 18الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمصطف ايت رحو940645428324 18الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبدالعزيزورار940646428348 18الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةسعيدادعىلي940647428357 18الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940648428558
بية االسالميةعزوززواض  18الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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جماعي استدعاء

بية االسالميةهشاماكرار940649429168 18الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةحسنالنحيلة940650429883 18الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةهشامبودرس940651430191 19الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمادالجعفري940652430320 19الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعمرابت عىلي940653431381 19الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةازانةماسك940654431804 19الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940655431849
بية االسالميةمحمدنافر 19الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةلحسنبودراع940656431864 19الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةاوميزهرة940657432548 19الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةلحسنالكريمي940658433235 19الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةجمالاصمح940659434189 19الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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جماعي استدعاء

بية االسالميةمحمداخسي  940660434288 19الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةالهاممراوجي940661434370 20الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد الرحمانموس940662434628 20الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

يهالل940663434776
بية االسالميةالزيتون  20الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940664434800
بية االسالميةحسناءربفر 20الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةاسياايت ايوب940665435081 20الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةخديجةاكوراي940666435380 20الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةانتصاربوعرودة940667435652 20الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةخاليدمساعد940668435870 20الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةجمالالباز940669435971 20الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةجميلةرشيق940670436135 20الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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بية االسالميةمصطف ايت بوزيد940671436317 21الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةاسماعيلاغرضا940672436354 21الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمادايت العشي940673436504 21الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

يالميلودي940674436551 بية االسالميةالعرن  21الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940675436607
بية االسالميةياسي  الصدفر 21الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ىنافع940676436955 بية االسالميةبشر 21الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعتيقةبنعباد940677437550 21الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةبن اذهيبةعبد الرحيم940678437948 21الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةلحسنأزكاغ940679437957 21الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940680438056
بية االسالميةالمهديعطف  21الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعثمانجميل940681438142 22الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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بية االسالميةابراهيمالموش940682438146 22الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةالحبيبأجدي940683438505 22الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالمية شيماءخالدي940684438902 22الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمحمدجطان940685439068 22الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمريمنعيم940686439251 22الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةيوسفهاشم940687439485 22الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةازهورالركيك940688439517 22الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد الطيفدفالي940689439585 22الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940690439901
بية االسالميةخاليدلطف  22الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةالمهديبوخليق940691439971 23الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةابراهيمالباز940692440129 23الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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بية االسالميةدات الهمةباخر940693440193 23الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940694440458
بية االسالميةالمصطف لطف  23الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد الكريمممدوح940695440875 23الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةاسماعيلايت عىلي940696440942 23الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعىليايت نا رص940697441656 23الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعنترحمدي940698441908 23الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

فاطمة ادمرجت940699442466
بية االسالميةالزهراء 23الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمصطف اضميش940700442900 23الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةمريمالقادري940701443445 24الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةحسنبوالناهي940702443736 24الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةايوبالرايشي940703443796 24الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر
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بية االسالميةرشيدبالحسن940704443989 24الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةسعيداقباب940705444147 24الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةخديجةلقجوت940706444222 24الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةحميدفتح هللا940707444293 24الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

ي940708444476
بية االسالميةمصطف أيت القاض  24الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد هللاانفلوس940709445028 24الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةعبد اللطيفبعال940710445059 24الثانوية التأهيلية القاضي عياضالئر

بية االسالميةحسناءمومن940711445165 1الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940712446839 بية االسالميةفؤادلمرين  1الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةسفيانفاطيمي940713447862 1الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940714448046
بية االسالميةعبد اللطيفالدحان  1الثانوية اإلعدادية النخيلالئر
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كاوي940715448525 بية االسالميةلحسنالت  1الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةفاطمةبوعاللة940716448627 1الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمليكةايت الحاج940717448820 1الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

وزالمفرادي940718449321 بية االسالميةفت  1الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940719449570
بية االسالميةجمالالمرض  1الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940720449670
بية االسالميةعبداللطيفالكيالن  1الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبد المولعنور940721450038 2الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةأحمدبيباون940722450126 2الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940723450169
يمليان 

بية االسالميةعبد الواف  2الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةزهرةافقت 940724450668 2الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبد الحقحب الدين940725450700 2الثانوية اإلعدادية النخيلالئر
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بية االسالميةيوسفكريري940726450842 2الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

كاوي940727451255 بية االسالميةعبد الكبت الت  2الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمريموودار940728451446 2الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبد العاليأيت مالك940729451516 2الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةرشيدةلكريك940730452330 2الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ضور940731452683 بية االسالميةسارةارص  3الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةامي  انخيىلي940732452908 3الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةرشيدبوكيت940733454034 3الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةجميلةالصابح940734454302 3الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبد اللطيفطويل940735454584 3الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعىليالتغزاوي940736454750 3الثانوية اإلعدادية النخيلالئر
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بية االسالميةمصطف بنحمو940737455267 3الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبدالرحمانبرخوش940738455526 3الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةيوسفاالصفر940739455967 3الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940740456316 بية االسالميةيحن الغفت  3الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمصطف الواعي940741456400 4الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبد هللاالقنديىلي940742456610 4الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةخالداكشوط940743456653 4الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةحنانبودويل940744456797 4الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعزيزايدلحسن940745457026 4الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبد الجبارالعزيزي940746457110 4الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعزالدينبنعيشي940747457246 4الثانوية اإلعدادية النخيلالئر
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بية االسالميةعبد الرحيمايت احساين940748458231 4الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبد الفتاحكموسي940749458577 4الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةالمصطف دحدوح940750458778 4الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمحمدأمعمي940751458922 5الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةأيوبهيباوي940752459177 5الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمحمدشداد940753459185 5الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمحمدبيجداعن940754459266 5الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبد الخالقبغوغ940755459630 5الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةحليمةالبخشات940756459805 5الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940757461114
بية االسالميةابراهيمبالقاض  5الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةرشيدةالعرفاوي940758461199 5الثانوية اإلعدادية النخيلالئر
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بية االسالميةشيماءعناب940759461272 5الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةالحسناوسيدا940760461787 5الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةحسناغجدام940761462580 6الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمريمكوازار940762462729 6الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةأسماءدودلي940763462898 6الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعمربوعشية940764463490 6الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةامشاضلحسي  940765464000 6الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعىليابو الحاج940766464152 6الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبد الواحدالتغماوي940767464205 6الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعزيززوين940768464307 6الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعثمانالمعطاوي940769464327 6الثانوية اإلعدادية النخيلالئر
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بية االسالميةرشيدةشيكر940770465474 6الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةالحسي  بوري940771465793 7الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةرقيةنية940772467421 7الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةنهيلةدريوش940773467524 7الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمحمدعبد الرحيم940774467603 7الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعىليبوقدون940775467793 7الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

حم940776467899 بية االسالميةحكيمةمستر 7الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبد االلهبرودي940777467910 7الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعمادبادي940778468260 7الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ة940779468526 بية االسالميةايوببوطت  7الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةامينةابن اسميمو940780468682 7الثانوية اإلعدادية النخيلالئر
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بية االسالميةحليمةهاشم940781469489 8الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940782469772
بية االسالميةمريمصديفر 8الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعىليالعشي940783470022 8الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةحسناكرام940784470162 8الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةحوريةابلعيد940785470443 8الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمحمدالمعموري940786470821 8الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940787470952
بية االسالميةعمارالعمران  8الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةأحمدالدروش940788471588 8الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةنبيلشاكوك940789471880 8الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940790472149
فاطمة العمران 

بية االسالميةالزهراء 8الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةأيوبالعمري940791472259 9الثانوية اإلعدادية النخيلالئر
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اع940792472403 بية االسالميةابراهيمارسر 9الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمصطف اكوربال940793472619 9الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

يلعميم940794472734
بية االسالميةامهان  9الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةخالدمالكي940795473364 9الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةإبراهيمأعوش940796473446 9الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةنعيمةحبالي940797473616 9الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمحمدالعماري940798473628 9الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ةالرامي940799473741 بية االسالميةسمت  9الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمحمدايت الفقيه940800473866 9الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةنورالدينالمولوع940801473894 10الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةيوسفبويبكار940802474287 10الثانوية اإلعدادية النخيلالئر
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بية االسالميةعبدااللهالفكاك940803474806 10الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةابراهيمباحمان940804475186 10الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةالحسي  ايت بيهي940805475535 10الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةفاطمةايت بيه940806476558 10الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940807477421
بية االسالميةيونسالنونر 10الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةسارةالحدري940808477427 10الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمحمدإدبال940809477488 10الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةلحسنبلوط940810477503 10الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبد السالمحافل940811477921 11الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبد الرحمانبوسعيد940812477973 11الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعمربلعيدي940813478525 11الثانوية اإلعدادية النخيلالئر
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بية االسالميةاسماءالخالدي940814478740 11الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمرادقدرة940815478849 11الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

فاطمة المباركي940816478911
بية االسالميةالزهراء 11الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940817479154
بية االسالميةفطومةالديان  11الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةمحمداد سالم940818479963 11الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940819480014 بية االسالميةمحمدالرمينر 11الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةابراهيمالعشي940820480044 11الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةالحسي  اجاعة940821480071 12الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةأحمدورار940822480231 12الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبد العزيزأيت العشي940823480482 12الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةزهرةالشخص940824480743 12الثانوية اإلعدادية النخيلالئر
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بية االسالميةالحسنابريك940825481189 12الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعبد الحقمفتاح940826481409 12الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940827482291
بية االسالميةزهراءايت القاض  12الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ىكرومي940828482368 بية االسالميةبشر 12الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةيونسايت الحاج940829482884 12الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةخديجةبيوض940830483250 12الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةالعلمياديونس940831483661 13الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةيوسفرجاء940832484210 13الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةحمزةالسعيدي940833484308 13الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةنجاةخزينة940834484433 13الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةفدوىبوعالم940835485086 13الثانوية اإلعدادية النخيلالئر
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جماعي استدعاء

بية االسالميةاكرامالعرفاوى940836485548 13الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

ي940837485560
فاطمة التجان 

بية االسالميةالزهراء 13الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةحنانفتجي940838487102 13الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةعىلياالدريشي940839487933 13الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةخديجةخربوش940840488193 13الثانوية اإلعدادية النخيلالئر

بية االسالميةاسماعيلكنتاوي940841489283 1الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةزينبةاليقي  940842489551 1الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةنورالدينشاكر940843489624 1الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةهشامبنهرايت940844489973 1الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةأمامةغرور940845490096 1الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد اللطيفاباها940846490525 1الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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ي940847491745 بية االسالميةياسي  دهن  1الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد الرزاقأعويش940848491765 1الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةفاطمة ايت اخال940849491827 1الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةميلودادلحسن940850492070 1الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةابراهيماوراو940851492592 2الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبدالعزيزالوزان940852492664 2الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ينور الدين940853492790 بية االسالميةالراج  2الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940854493213 بية االسالميةحميدبن اخنر 2الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبدالرحيمايت همو940855493819 2الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمومنالغازي940856494120 2الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940857494297 بية االسالميةحسناءاحساين  2الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

Page 1579/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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ي940858494934
بية االسالميةسكينةالدغستان  2الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد الواحدموساوي940859495184 2الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةابراهيمالفاطمي940860496065 2الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدبياض940861496311 3الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةزينبأزكاي940862496367 3الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمداقديم940863496516 3الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدناجيب940864496541 3الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبدالعظيممرزاق940865496651 3الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسميةازوبن940866496771 3الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالمية عبد هللاابحاوي    ح940867497045 3الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940868497474 بية االسالميةحسناءالطالن  3الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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بية االسالميةسكينةاماد940869497600 3الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةاحمدالزاكي940870498492 3الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940871498596 بية االسالميةالحسنزاهت  4الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةليىلاكريلو940872498680 4الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةلطيفةالحقاوي940873499253 4الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدأيت طالب940874499408 4الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةرشيدأرتال940875499737 4الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةالحسي  بالونص940876499790 4الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسفيانصناك940877499976 4الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةجمالادمام940878500215 4الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعصامايت حمو940879500525 4الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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بية االسالميةاسماعيلبوظريف940880500733 4الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةخالدنوهار940881501893 5الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةبوجمعةايت خليفة940882501898 5الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدالمعطاوي940883501952 5الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسعادالغراري940884502172 5الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةخالداداحيا940885502289 5الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعثمانالصابري940886502537 5الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940887502720 بية االسالميةحمزةالناج  5الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدبتغراض940888503436 5الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد الصمدكركيس940889503506 5الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940890504722 بية االسالميةالمحجوبالمنغنت   5الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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ي940891504796
بية االسالميةأحمدايت الشف  6الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد الرحيماربيب940892505142 6الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940893505444 بية االسالميةرشيدالذهن  6الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940894505735
بية االسالميةخديجةالتكان  6الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةنورالديناكساب940895505879 6الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةأحمداعبيب940896506639 6الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسعيدمحمدي940897506644 6الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدزينادي940898507249 6الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد الحميدالفهداوي940899507583 6الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد السالمطفياش940900507887 6الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعثماناذابهي940901508142 7الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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بية االسالميةعبد الرحيمامرير940902509112 7الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةالركراكيالنيور940903509234 7الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةالمصطف بوسيدي940904509253 7الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةحسنأبومديان940905509547 7الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدبنحادة940906509637 7الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةحسنحداد940907509760 7الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد هللاشاكر940908509796 7الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسعيدالغازي940909509814 7الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةرضوانبولحروف940910510062 7الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد العالياوبلعيد940911511191 8الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةابراهيموعزيز940912511375 8الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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بية االسالميةمحمدالعرج940913511510 8الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدالعباسي940914511554 8الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعزيزالمودن940915511675 8الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةيونساشكيكة940916511902 8الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمونةخموش940917511936 8الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةحسنمنظور940918512358 8الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ةالحوزي940919512541 بية االسالميةسمت  8الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبدالعاطيالعقود940920513087 8الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةأحمدايت الحسن940921513179 9الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدالبشواري940922514394 9الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940923516367
بية االسالميةنورالدينالكتان  9الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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بية االسالميةمحمدببار940924516595 9الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسعيدةارودان940925516667 9الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدودي940926516777 9الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةناديةبوعدي940927518554 9الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمروانباسم االدريشي940928519159 9الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةخولةالرمىلي940929519203 9الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940930519215 بية االسالميةعبد العليمالن  9الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940931519635 بية االسالميةامحمدعنان  10الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةنعيمةالحادق940932521511 10الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةكوثرمؤدب940933522465 10الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةحسنأثنان940934523023 10الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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بية االسالميةعبد الحفيظلكحل940935523423 10الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةاحمدالبياض940936523996 10الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةنعيمةفتح هللا940937524457 10الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةخديجةملوكي940938524813 10الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةخديجةالهالز940939525011 10الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةامنةاسعيد940940525114 10الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940941525592
بية االسالميةعبد اإللهالنونر 11الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسلمإفتسان940942526180 11الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسناءبركة940943526293 11الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةحليمةبركة940944526763 11الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمد امي  فواد940945527142 11الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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بية االسالميةالحسي  أزكاغ940946528157 11الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبدهللاطرانت940947528919 11الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعزيزنكيش940948529039 11الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد الحافضمنصور940949529149 11الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةالحسي  تانشي940950530110 11الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةحمزةالرتاجي940951530610 12الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةحنانبولحليب940952531317 12الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسهاممنان940953531436 12الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةاحمدهكو940954531704 12الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعزيزازرزاغ940955532319 12الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةحياةبوساط940956532736 12الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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بية االسالميةسهامالمعناوي940957532810 12الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةابراهيماكمارات940958533370 12الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحندايت وخصاص940959533701 12الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940960533831
بية االسالميةادريسالغزوان  12الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940961533875
بية االسالميةعبد الكريمالصاف  13الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940962534166
بية االسالميةمحمدالمنان  13الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940963535084 بية االسالميةعبد هللاوحسين  13الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةفاطمةأوضمن940964535385 13الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةيوسفاد حساين940965535401 13الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940966535586 بية االسالمية هدىالخارج  13الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد الباريالكور940967535652 13الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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و940968536839 بية االسالميةمحمداحت   13الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940969537340
ان  بية االسالميةحسنجت  13الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمن حباب940970537830 13الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940971537831 بية االسالميةرشيدالذهن  14الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةحوريةتايب940972537945 14الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةالمهديبوريس940973538003 14الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةحسنديوان940974538235 14الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةخديجةبنثمار940975538306 14الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالمية خديجةزايد940976538769 14الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةابراهيمالديهي940977538927 14الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمريمحني  940978540625 14الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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بية االسالميةرهاممعروف940979540689 14الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةوفاءمروان940980540809 14الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبدالرزاقارشيش940981540966 15الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةيوسفكريم940982541073 15الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940983541116
بية االسالميةاكرامالمخلوف  15الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةلطيفةالكرماعي940984541332 15الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدأيت بتسقيل940985541640 15الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعتيقةبلغالي940986542069 15الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسارةهاشم940987542261 15الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي940988542340 بية االسالميةسعدالمرين  15الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدلعظم940989542947 15الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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بية االسالميةسعادالعطيف940990543592 15الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةالحسنبن عزي940991543741 16الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةحسناءبولحيا940992544548 16الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةالمصطف أدرار940993544869 16الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسوميةبحار940994544881 16الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدأبلهاض940995545647 16الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدواعمرو940996545651 16الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد هللاأيت ابراهيم940997545895 16الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسعيدمقتدي940998546106 16الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةلطيفةفتجي940999546148 16الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةحميدالحيان941000547311 16الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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ي941001547488 بية االسالميةعبدالعزيزالمن  17الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد الرحيمحيسن941002547511 17الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةايوببوابوكت 941003547583 17الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةاحمدالتمراوي941004547687 17الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسعيدجمري941005548809 17الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد اللطيفالغريشي941006550573 17الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

وج941007550634 بية االسالميةرشيدرسر 17الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةابراهيمفرايتيس941008550670 17الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمصطف قربان941009551588 17الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسفيانتغزي941010551782 17الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةداسييوسف941011551785 18الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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بية االسالميةعبدالصمدحمزة941012551918 18الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941013552511 بية االسالميةفاطمةالياسين  18الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةامينةبولفلوس941014552719 18الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدمخلص941015553594 18الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمصطف ابرواي941016553874 18الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةبوبكركنديري941017555364 18الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعائشةإصلح941018555524 18الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةأحمدعاصم941019556703 18الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةأحمدالمهداوي941020557163 18الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدمنعام941021557500 19الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةكمالافنكرير941022558134 19الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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يأيت عال941023558293
بية االسالميةعبد الغان  19الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةابراهيمالعود941024558379 19الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد الصمدظريف941025558607 19الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

941026559182
ولعرف 
بية االسالميةرشيداإلدريشي 19الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةالمهديكرما941027560048 19الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةاحمدفروخ941028560644 19الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد العاطيكناز941029561059 19الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةنور الدينمرواح941030561431 19الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941031561535 بية االسالميةمريموهن  20الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةلبن الزروالي941032561685 20الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدايت حساين941033561770 20الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

Page 1595/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةربيعةيوداد941034562264 20الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941035562398 بية االسالميةعبدالمالكمومن  20الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدأزدور941036563261 20الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدالقوطي941037563785 20الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبدهللابوشنر941038564323 20الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941039564448 بية االسالميةحمزةالغابت  20الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةيونسبولوف941040565157 20الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941041565489
بية االسالميةعبد االلهالساج  21الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةأميمةايت صالح941042565946 21الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ة941043566195 بية االسالميةالمصطف لبت   21الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبدالعزيزالرامي941044566417 21الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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بية االسالميةالحسي  بولي941045568011 21الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

يالجوزي941046568177
بية االسالميةعبد الواف  21الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941047568185 بية االسالميةأيوبالمرتج  21الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941048568927
بية االسالميةسيهامالشيبان  21الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةالحسي  المقيس941049568978 21الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةالزهرةالضاوي941050569846 21الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941051570119
وفر بية االسالميةعبد هللاارسر 22الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعمرابردة941052570137 22الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةحسنامحلن941053570262 22الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

وك941054570522 بية االسالميةهشامبت  22الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941055571079
بية االسالميةسكينةالعون  22الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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ي941056571558 بية االسالميةسكينةالقرون  22الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبدالصمداهنيب941057572406 22الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941058572745 بية االسالميةأيوبالشطان  22الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد الرزاقدادا941059572924 22الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941060573504
بية االسالميةاحمادالواف  22الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمحمدالكيحل941061573522 23الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد النورصمودي941062573590 23الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد الرحيمشاكب941063576258 23الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةكماللديب941064576964 23الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسفيانمخلوف941065577924 23الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ييونس941066577948 بية االسالميةالمرج  23الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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بية االسالميةمحمدالكومري941067578271 23الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمريمبلوك941068578296 23الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةأحمداإلبراهيمي941069578583 23الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941070578615 بية االسالميةخالدغروان  23الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةسارةصبت 941071578673 24الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةآمنةطباك941072579079 24الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941073579510
بية االسالميةزكرياءالحافض  24الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةشيماءحيمد941074579794 24الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةهاجرمشكاطي941075579829 24الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةإبراهيمدباج941076580244 24الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمريمالحريري941077580656 24الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةوليدبوملحة941078581144 24الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941079581244
بية االسالميةمحمدلرنر 24الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد المونعيمحيدة941080581536 24الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةمريمالخرص941081581680 25الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةياسي  بويغولدن941082582319 25الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةيوسفادمنصور941083582367 25الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941084583924 بية االسالميةصابراغن  25الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

ي941085584041
بية االسالميةأمينةالضباسر 25الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةخديجةبن حيدة941086584129 25الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةخديجةاألعرج941087584628 25الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبدهللاالمتشو941088584738 25الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةعبد الصمدرشيد941089585627 25الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةعبد الهاديبحمان941090586216 25الثانوية التأهيلية ابن عبادالئر

بية االسالميةنعيمةاالدريشي941091586344 1الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةخديجةجابر941092586804 1الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةزكرياءمبشور941093586959 1الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

ةالطاهري941094587304 بية االسالميةزهت  1الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعبد الرحيمصالح الدين941095587909 1الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةابتسامالفريجي941096588021 1الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةفردوساوالد احميدان941097588715 1الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةحسنلديب941098588860 1الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعبد الجليلالمشار941099588975 1الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

Page 1601/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةمصطف أبومريم941100589546 1الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةفوزيةالخبش941101590195 2الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعبد الكريماوريك941102590381 2الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةمحسنمبشور941103590877 2الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةالحسي  اعدي941104591128 2الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعبد اللطيفايت نبارك941105591184 2الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةنعيمةبنشليح941106591377 2الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

ي941107591423 اين  محمد الشر
بية االسالميةمصطف  2الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةناديةابو القمح941108591685 2الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةطارقفيطوت941109591793 2الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةنجاةالرويشي941110592343 2الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةامحمدجعفر941111592359 3الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةجمالايت أومومن941112592368 3الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةسهامالنكر941113592869 3الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةالحسنمرزوق941114593144 3الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

ي941115593565
بية االسالميةسكينةلومان  3الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةحنانشباب941116593984 3الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعبدالحقطلوع941117594077 3الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةرضوانرزوق941118594556 3الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةلبن العلمي941119595822 3الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعمرالهواري941120596296 3الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةاحالمالطوسي941121596382 4الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةمحمدلعوادي941122596552 4الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةفاطمةالعلوي941123596708 4الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةخولةالمنفلوطي941124597314 4الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

ي941125597345
بية االسالميةعثمانالشدان  4الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةساميةباري941126597544 4الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةتودةايت الطالب941127597776 4الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةلحسنأشن941128598146 4الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةمحمدتالوفات941129598207 4الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

فاطمة السداوي941130598649
بية االسالميةالزهراء 4الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعبد العزيزأزنك941131598677 5الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعبد الرحيملوقيد941132598897 5الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةجمالالطاهري941133599341 5الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةفتيحةادليمي941134599743 5الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةفاطمةشكار941135599956 5الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

ي941136600679 بية االسالميةمحمددواج  5الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعزيزازناك941137601838 5الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةيوسفبلقايد941138603493 5الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةخديجةأيت الطالب941139603705 5الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعبد الصادقالساكت941140604358 5الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةزهرةشكري941141604598 6الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعبدالعزيزادزبت 941142605110 6الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةسناءبلوليد941143605436 6الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةالمختاربونكال941144605486 6الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

ي941145606392 بية االسالميةعثمانالكوكن  6الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعزيزمسواك941146607396 6الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

ي941147607462
بية االسالميةعبد السالمسليمان  6الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

ي941148607807 بية االسالميةخالدطنان  6الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةمحمدابعاش941149607812 6الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعبد الجليلبلحني  941150607896 6الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةمحمدسبع941151609333 7الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةرشيدبرهومي941152609808 7الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

يالعباسي941153610273 بية االسالميةعبد النن  7الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةبهيجةحاسي  941154610642 7الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي941155610721
بية االسالميةادريسالورديع  7الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةفيصلالعليوي941156610735 7الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعبد المطلبمصباح941157610858 7الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةدحاناحريرة941158610937 7الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةميلودبولكرت941159611727 7الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةمحمدالمسعودي941160611794 7الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةرضاحيجي941161611812 8الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

ي941162611946
فاطمة التافر

بية االسالميةالزهراء 8الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةخديجةميمون941163612607 8الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةحمزةالرامي941164612640 8الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةمجيدةناجم941165613504 8الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةوفاءدمهول941166614146 8الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةيونسالمنسوم941167614645 8الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةحميدمساعد941168614701 8الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعبد الجليلالبوسعدي941169614796 8الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةزهت     بن رازق941170615208 8الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةمصطف فصيح941171615273 9الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

ي941172615401 ين  بية االسالميةعبد اإللهلت  9الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةخولةحلومي941173615644 9الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعبد االلهباعال941174615968 9الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

ي941175616529
بية االسالميةهشامالتافر 9الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعمرحالبو941176616748 9الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية االسالميةالحسي  الهادي941177617677 9الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةحسنيةالمرحولي941178618265 9الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةحسناهواري941179618514 9الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعىليادوشن941180619291 9الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةحمزةالدخش941181620579 10الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةإبراهيمأموح941182621394 10الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةحسنجغادة941183622348 10الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالمية خديجةعبوا941184622453 10الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةمحمدالتوامة941185622475 10الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةرقيةموساوي941186623125 10الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةمصطف الزيان941187624023 10الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر
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جماعي استدعاء

ع941188625167 ةأبورسر بية االسالمية سمت  10الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةزكرياءالكعبة941189627956 10الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةعفافالسايح941190629405 10الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةرضوانمشناعي941191629710 11الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

ةالطواهري941192630073 بية االسالميةزهت  11الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةمصطف الكدري941193631223 11الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية االسالميةسارةابريرة941194631303 11الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

ي941195632170
بية االسالميةهشامالمعروف  11الثاانوية التأهيلية الزهراءالئر

بية البدنيةصالح الدينالجراري950001240735 1الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنية حمزةبنهمو950002240812 1الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأيوبلمعاط950003240927 1الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يمة950004241144 بية البدنيةعدنانبت   1الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةيشالقالي950005241212 1الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبدالرحمانأمثقال950006241355 1الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبدالحكيمأبوزهت 950007241469 1الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةحسام الدينواكروم950008241662 1الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةموسمحمودي950009241721 1الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةياسي  االدريشي950010242014 1الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعادلالحديوي950011242108 2الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدحواص950012242139 2الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةحميدبعال950013242251 2الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسفيانوقاس950014242990 2الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةانساالدريشي950015243603 2الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

فالرافعي950016243628 بية البدنيةأرسر 2الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدالعسىلي950017243630 2الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعزيزالداودي950018244296 2الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأمالابوالنيت950019245017 2الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةيحن أمسدين950020245226 2الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبد الحميدبوثالث950021245292 3الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةلحسنأمومن950022246086 3الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأيمنبن رزوق950023246578 3الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمداشطينات950024247365 3الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةهاجرظافر950025247447 3الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةحسامسي ابيه950026247475 3الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأوسامةالبقالي950027247696 3الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسليمانابارو950028247775 3الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةيوسفالعياطي950029247778 3الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبدالرحيمالعماري950030248075 3الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950031248134
بية البدنيةأبوبكر أحمدالبشيج  4الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950032248225
بية البدنيةصالح الدينالتغمان  4الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنية يوسفنضاوي950033248817 4الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةيوسفبايدار950034248936 4الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأسامةمويس950035249263 4الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةياسي  الفاضىلي950036250092 4الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةمحمدالقبوري950037250984 4الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةالبضاويياسي  950038251030 4الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدالضافري950039252091 4الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدالداودي950040252112 4الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةايمنالحراش950041252335 5الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950042252684
بية البدنيةأحمدرزفر 5الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةاسماعيلبوكو950043253635 5الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةجمال الدينلزعر950044253722 5الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةاسماعيلكروم950045253933 5الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةاسامةالنظراي950046254288 5الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةادريسايت وزدي950047254404 5الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةسارةالغوات950048254421 5الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدنضو950049254511 5الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعماد الديناوالمي  950050254905 5الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأيوبصابر950051255089 6الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةساميالزروالي950052255365 6الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

950053255781
أيت الحاج 

بية البدنيةزكرياءوسعيد 6الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةحمزةالطجناري950054255867 6الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةفاطمةأرسير950055255910 6الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسهامالخيصاضي950056256539 6الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950057256562
بية البدنيةعمرالعدنان  6الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةاحمدالرازي950058256665 6الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةعصاملشقر950059256682 6الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبد الرحمانلبوي  هي950060257371 6الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبدهللاأفقت 950061257865 7الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةنهيلةالطايع950062258110 7الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

حم950063258490 بية البدنيةخالدمستر 7الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ة950064258651 بية البدنيةكمالنمت  7الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسعيدازقاف950065259200 7الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

وك950066259229 بية البدنيةأحمدبنت  7الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسكينةالعشي950067259818 7الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحسي  المهدي950068259929 7الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدأيت الحسن950069260108 7الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةعادلطاهر950070260387 7الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

فاطمة وكاي950071260398
بية البدنيةالزهراء 8الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950072260693 بية البدنيةماجدةالخطان  8الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدبوشفرة950073260777 8الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسميةجدي950074261377 8الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدسغروا950075261748 8الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةياسي  فائق950076261787 8الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةحمزةبنعباد950077261831 8الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبد الصمدبلفقيه950078261986 8الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةنورالدينالكرواز950079263628 8الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبدااللهالسبايس950080263768 8الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةسفيانأبال950081263829 9الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةاميمةالمعزي950082265053 9الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبد الحكيملحبوس950083265773 9الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950084266046 فالرسين  بية البدنيةارسر 9الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

يالباز950085266142 بية البدنيةالطين  9الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمصطف الروكة950086266513 9الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةرشيدبنسليمان950087266534 9الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةالياسسكار950088267520 9الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعادلاغليضة950089267735 9الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةيحياامزال950090267878 9الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةكمالاسكيتت950091268136 10الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي950092268277
بية البدنيةعزيزحفر 10الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبدالقادربياري950093268448 10الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950094268515
بية البدنيةعثمانالزيتون  10الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةهدىسورلو950095269239 10الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةالمهديبن الزوين950096269413 10الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمنت بنكريران950097269854 10الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةحميدالوكيىلي950098270503 10الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ةخشام950099270772 بية البدنيةنصت  10الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعصامالفاللي950100271094 10الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأيوب الصغراوي950101271210 11الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةخليلازلماض950102272005 11الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةاناسدهنون950103272144 11الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950104272572 بية البدنيةمحمدبوواهن  11الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةحمزةلعوينة950105273094 11الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبد المنعمأحسينة950106273410 11الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةزايدايت القائد950107273828 11الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

فالشكدالي950108274141 بية البدنيةأرسر 11الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسفيانالهشومي950109274305 11الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبد الحميدبنلعنايا950110274478 11الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةرشيدبوفود950111276193 12الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةاسماءرجيلة950112276577 12الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950113276836 بية البدنيةسلمالسوفن  12الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي950114277351 بية البدنيةوفاءالحين  12الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةزكرياءرشاد950115277691 12الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةرض الشمالي950116278153 12الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأيوببن الحاج950117278157 12الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسفيانرحمات950118278687 12الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةهشامرباح950119279098 12الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةانسنجيب950120279929 12الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةكوثرقورش950121280798 13الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةلحسنايت احميد950122281670 13الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950123282515 بية البدنيةأسماءبويج  13الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأنسالبويحياوي950124282775 13الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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بية البدنيةعبدالعزيزمساوي950125282976 13الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةإلياسالرحىلي950126283158 13الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950127283174 بية البدنيةالمحجوببوهت  13الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةنشينالخيصاضي950128283225 13الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةيشىحبابو950129284380 13الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةصالح الدينالزيات950130284632 13الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950131284835
فر بية البدنيةمن الشر 14الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأيوبمديان950132285146 14الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسعيدمسعودي950133285188 14الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعصامزاد950134285309 14الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنية سالمالمنصور950135285887 14الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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بية البدنيةمحمد امي  السالك950136286039 14الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةحمزةالشتوي950137286695 14الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسلملمصدق950138287021 14الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعادلحيدة950139287663 14الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةجوادايت كزي950140287931 14الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسفيانلحرش950141288496 15الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعمادروجي950142288805 15الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةوصالحمر الشوكة950143289047 15الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950144289079
بية البدنيةإبراهيمسكرانر 15الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبد الرحيمأوجة950145289436 15الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسعيدةلقرافىلي950146290763 15الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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ي950147291391 بية البدنيةزكرياءاربين  15الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمروانخدو950148291484 15الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950149291687 بية البدنيةوليدالياسن  15الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950150292006
بية البدنيةيحن النكيض  15الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبد العاليالطالعي950151292023 16الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950152292277 بية البدنيةفاطمةغالن  16الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةنورةأوساكوت950153292678 16الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةيوسفمعرير950154293191 16الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأيوبفكروش950155293302 16الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950156293350 بية البدنيةنبيلخرون  16الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعصاملفيم950157293598 16الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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بية البدنيةنبيلالعطىلي950158293684 16الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةحسناءهميد950159294108 16الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةاحمد امي  زيدور950160294702 16الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةامالحمان950161294885 17الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةاحمدقصدي950162295727 17الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنية جمالالزوزي950163296314 17الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950164296678
بية البدنيةرضوانمشانر 17الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةيونس طهالنظيفيي  950165296728 17الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950166297884
بية البدنيةمحمدبنان  17الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950167298326 بية البدنيةأميمة الدهن  17الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةخولةالعلوي950168298367 17الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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بية البدنيةأحمدسكنداري950169298696 17الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةارقيةالحمري950170299286 17الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمد كنديري950171299651 18الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمريمالتوير950172299928 18الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبدالفتاححوران950173300658 18الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبدالهاديالطويل950174300853 18الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمعادالزعيم950175301546 18الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950176301602 بية البدنيةزينبالخطان  18الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةهناءكعب950177302027 18الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةانسباسطوس950178302811 18الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدالفياللي950179303082 18الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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ي950180303248
بية البدنيةمحسنسفيان  18الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسهامبوزرور950181303932 19الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةالمصطف احسيسو950182304119 19الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

يق950183304541 بية البدنيةسمت الت  19الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ةايت الرايس950184305494 بية البدنيةكبت  19الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950185305663 بية البدنيةمحمدزبت  19الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةيحن القدراوي950186305684 19الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950187306481 بية البدنيةرشيدمن  19الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأنسالمسلك950188307211 19الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةنضالدينرشدي950189307234 19الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةالحسي  بوختام950190307558 19الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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بية البدنيةالمصطف الحريف950191307593 20الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةخولةأبالي950192307598 20الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدعبدالهادي950193308429 20الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةالمهديبوذياب950194309116 20الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950195309806
بية البدنيةادمشاف  20الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدبجاحا950196309889 20الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةياسي  الزيوي950197310166 20الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةاسامةبنعىلي950198311488 20الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبد االلهلمهور950199311509 20الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدبوهالل950200312015 20الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدالحناوي950201312452 21الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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ي950202312780 بية البدنيةمحمدالضن  21الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

فانطام950203312837 بية البدنيةارسر 21الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعمرالورزازي950204315166 21الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدالنويت950205315211 21الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950206315244
بية البدنيةناديةلطف  21الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدريان950207316281 21الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950208316421
بية البدنية نورالدينالبوشيج  21الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةزينبصغت 950209316849 21الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950210316912
بية البدنيةمحمدالحارن  21الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمودبالشيخ950211317797 22الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

قاوي950212319899 بية البدنيةزكرياءالت  22الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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ي950213319926
بية البدنيةابتسامالريحان  22الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنية حميدالرية950214320749 22الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةابتسامابوطالب950215322334 22الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950216322910
بية البدنية صالح الدينكمان  22الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950217323160 بية البدنيةالمصطف البشت  22الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمد الفقري950218323512 22الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةكريمةشطو950219323805 22الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأسماءموكة950220324423 22الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةايمننارص950221324510 23الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةكريمةلكرويز950222324733 23الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

وكن950223326234 بية البدنيةادريسبت   23الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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فحبا950224326458 بية البدنيةأرسر 23الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

فالعروس950225326848 بية البدنيةارسر 23الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةياسي  لحمادي950226326890 23الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمد امي  اركروك950227326923 23الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةطهامعي950228326974 23الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

امطي950229326991 بية البدنيةحسنالشر 23الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950230327781 بية البدنيةنورةالصغت  23الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدأوبوهي950231328050 24الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950232328145 بية البدنيةعبداللطيف إجينر 24الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةاسماعيلقدي950233328645 24الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعبدالرحيمشعان950234329763 24الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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جماعي استدعاء

بية البدنيةهشامايت عدو950235330203 24الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأحمدالحيان950236330541 24الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةكمالأيت موس950237330582 24الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمريمالصبار950238331039 24الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةجوادجليل950239331260 24الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةخليلاهم950240332497 24الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأميمةاكميح950241332932 25الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةطارقبن الطالب950242334431 25الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةخولةالطوسي950243334468 25الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةزكرياءالبوطي950244334905 25الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةالحسنمزي950245334925 25الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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ي950246335297
بية البدنيةأيوبببقيفر 25الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةعصامايت بعيش950247336457 25الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةحسناءديبو950248336773 25الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةزيدانمحمد950249337623 25الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةابتساممكاوي950250337920 25الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

950251338818
البوكيىلي 

ي يالحسن  بية البدنيةموالي العرن  26الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدبيشي950252338980 26الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةالمصطف كريم950253339183 26الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةزهت الديهي950254339474 26الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةمحمدلعناوي950255339535 26الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةحمزةبن عرفاء950256339586 26الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر
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بية البدنيةعصامالناججي950257340343 26الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسليماناشبان950258340560 26الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةسارةغازي950259340803 26الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

بية البدنيةأسماءمكرود950260342709 26الثانوية التأهيلية الزرقطونيالئر

ي950261343354
بية البدنيةامي  الشكران  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

1األيوبي

بية البدنيةعبد الحميدبحو950262343920 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
1األيوبي

بية البدنيةاسماعيلحفوض950263343940 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
1األيوبي

عبدالرحمان ثقيف950264344374
يف بية البدنيةرسر الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

1األيوبي

بية البدنيةلبن بن وعا950265344567 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
1األيوبي

بية البدنيةعبدالحكيمالطت 950266346438 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
1األيوبي

ي950267346915
فالزيان  بية البدنيةرسر الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

1األيوبي
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بية البدنيةاسماعيلفضىلي950268347120 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
1األيوبي

بية البدنيةمحمدبوايكيكر950269347191 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
1األيوبي

بية البدنيةاناسالقاقات950270347324 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
1األيوبي

بية البدنيةأمينةأولكريس950271348247 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
2األيوبي

بية البدنيةساميةحفضك950272348722 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
2األيوبي

بية البدنيةعماد ساعد950273350034 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
2األيوبي

بية البدنيةعبد الكريممستور950274350720 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
2األيوبي

بية البدنيةبدربن العش950275351001 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
2األيوبي

بية البدنيةالحسنادعدي950276351773 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
2األيوبي

فاطمة السماللي950277351820
بية البدنيةالزهراء الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

2األيوبي

فاطمة االكرارسي950278352166
بية البدنيةالزهراء الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

2األيوبي

Page 1635/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي950279353112 بية البدنيةحسنكوكن  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
2األيوبي

ي950280353534
ن  بية البدنيةعزالدينالت  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

2األيوبي

بية البدنيةفاتنفراد950281353777 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
3األيوبي

بية البدنيةسفيانحطابو950282355564 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
3األيوبي

بية البدنيةحمزةأبوفتح950283355980 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
3األيوبي

ي950284356233
بية البدنيةفدوىالطيان  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

3األيوبي

ي950285356368
بية البدنيةخالددحمان  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

3األيوبي

بية البدنيةالحسي  فزى950286356459 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
3األيوبي

بية البدنيةأنواروزلماط950287356783 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
3األيوبي

بية البدنيةهشامالرحالي950288357154 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
3األيوبي

بية البدنيةجوادايت جلول950289357501 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
3األيوبي
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ي950290357521
بية البدنيةعبد الرحيمسكرانر الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

3األيوبي

بية البدنيةناديةعماري950291357890 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
4األيوبي

بية البدنيةعمرافعداس950292358573 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
4األيوبي

بية البدنيةجمالالعباسي950293358808 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
4األيوبي

ع950294359182 يارسر بية البدنيةعبد الغن  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
4األيوبي

اوي950295359267 بية البدنيةدنياالشت  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
4األيوبي

بية البدنيةأمي  لزرق950296360089 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
4األيوبي

بية البدنيةهشامالمنكاد950297360787 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
4األيوبي

بية البدنيةعبد الوهابغالمي950298361704 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
4األيوبي

بية البدنيةمباركزعبول950299362061 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
4األيوبي

بية البدنيةمحمدبدرالدين950300362273 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
4األيوبي
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بية البدنيةأيوبالكرش950301362300 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
5األيوبي

بية البدنيةعزالدينبنمينة950302362942 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
5األيوبي

بية البدنيةمحمدالسعدي950303363165 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
5األيوبي

بية البدنيةمريمأقبور950304363276 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
5األيوبي

بية البدنيةأحمدزيدي950305365789 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
5األيوبي

وكي950306367289 بية البدنيةنزهةالمت  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
5األيوبي

بية البدنيةفدوىبوقشابة950307367493 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
5األيوبي

بية البدنيةرضاالسوائكي950308367613 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
5األيوبي

بية البدنيةاسامةالغفاري950309369112 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
5األيوبي

ي950310369763 بية البدنيةصباحالديان  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
5األيوبي

بية البدنيةالمهديبورزك950311370336 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
6األيوبي
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بية البدنيةيونسلكالعي950312371987 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
6األيوبي

ي950313372293
بية البدنيةعىليالوظيف  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

6األيوبي

بية البدنيةعائشةشكري950314373809 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
6األيوبي

ي950315374944
بية البدنيةهشامالمامون  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

6األيوبي

بية البدنيةنجاةبوشطر950316375305 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
6األيوبي

بية البدنيةالحسي  بوهوش950317375714 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
6األيوبي

بية البدنيةعبد الرفيعدرقاوي950318380052 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
6األيوبي

ي950319380960 بية البدنيةالمهديايت العرن  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
6األيوبي

بية البدنيةمارياشكري950320381146 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
6األيوبي

ي950321382864
بية البدنيةايوبمسان  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

7األيوبي

بية البدنيةياسي  كرام950322382899 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
7األيوبي
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بية البدنيةأمي  ايت لكظيف950323385103 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
7األيوبي

بية البدنيةزكرياءالمعطاوي950324386302 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
7األيوبي

بية البدنيةعادللشكر950325391721 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
7األيوبي

ي950326392289
بية البدنيةياسي  خليف  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

7األيوبي

بية البدنيةعبد المولحمودي950327392620 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
7األيوبي

ي أدابة950328392752 بية البدنيةعبد الرحيمودغت  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
7األيوبي

بية البدنيةضجهنداوي950329392776 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
7األيوبي

بية البدنيةسهيلالزين950330393471 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
7األيوبي

بية البدنيةإسماعيلباميك950331395979 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
8األيوبي

ي950332402924 بية البدنيةعبد الرحيمالكطن  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
8األيوبي

بية البدنيةازرواليوسف950333405746 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
8األيوبي
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بية البدنيةعمرالفائز950334406999 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
8األيوبي

ي950335407734 بية البدنيةيونسخضت  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
8األيوبي

بية البدنيةهجربنشعيب950336408778 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
8األيوبي

بية البدنيةعبدالباسطالفقت 950337409029 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
8األيوبي

بية البدنيةابراهيمعامر950338409611 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
8األيوبي

ي950339411238 بية البدنيةمحمد انسالزوين  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
8األيوبي

بية البدنيةيونساشطينات950340412022 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
8األيوبي

بية البدنيةكمالالكدري950341412263 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
9األيوبي

بية البدنيةأملبوردوي950342412660 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
9األيوبي

بية البدنيةاسماءموثق950343413282 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
9األيوبي

بية البدنيةوليدبوسيف950344414393 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
9األيوبي
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بية البدنيةعبد الحقابلوح950345414453 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
9األيوبي

بية البدنيةسعدحجاوي950346415112 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
9األيوبي

بية البدنيةعبد المجيدإهيمد950347417596 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
9األيوبي

بية البدنيةفريدبابص950348420416 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
9األيوبي

بية البدنيةعبدالرحيمادالعشي950349420612 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
9األيوبي

ي950350421308 بية البدنيةعبد الرزاقالحاج  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
9األيوبي

بية البدنيةعبد االلهالملولي950351421327 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
10األيوبي

ي950352421804 بية البدنيةيونسنوين  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
10األيوبي

بية البدنيةسليمانجود950353423336 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
10األيوبي

بية البدنيةسعدوداد950354423883 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
10األيوبي

بية البدنيةورديةالعطار950355425008 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
10األيوبي
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بية البدنيةمحمداحتوفان950356426905 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
10األيوبي

فدردوري950357427279 بية البدنيةرسر الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
10األيوبي

بية البدنيةسفيانالسفار950358428032 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
10األيوبي

بية البدنيةمهدياكزول950359428844 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
10األيوبي

بية البدنيةيديراباموح950360429305 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
10األيوبي

بية البدنيةيونسالمرشوق950361430362 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
11األيوبي

بية البدنيةايوببوسحيب950362430375 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
11األيوبي

بية البدنيةالهامسكالض950363431613 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
11األيوبي

ي950364432246 بية البدنيةأنسالثغلن  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
11األيوبي

950365432307oussousismailبية البدنية الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
11األيوبي

بية البدنيةغسانبوعصة950366440552 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
11األيوبي
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بية البدنيةبهيةبوعصة950367441183 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
11األيوبي

قاوي950368442181 بية البدنيةأنسرسر الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
11األيوبي

بية البدنيةزهرةسعيد950369442278 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
11األيوبي

ي950370443117
بية البدنيةلحسنالراض  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

11األيوبي

بية البدنية عثمانشاكر950371443590 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
12األيوبي

بية البدنيةايمانبوخاري950372444004 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
12األيوبي

بية البدنيةبوجمعةالصالح950373444203 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
12األيوبي

بية البدنيةخديجةالشياضمي950374447147 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
12األيوبي

بية البدنيةياسي  فاضل950375448280 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
12األيوبي

بية البدنيةصفاءنشاوي950376448494 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
12األيوبي

بية البدنيةعبداللطيفاعراب950377449412 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
12األيوبي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةايمانروض950378449552 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
12األيوبي

يكمال950379449889 بية البدنيةعبد الغن  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
12األيوبي

بية البدنيةعبدالصمدالكربة950380450282 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
12األيوبي

بية البدنيةابراهيمبوقيدير950381450435 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
13األيوبي

بية البدنيةنزاركوزي950382451080 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
13األيوبي

بية البدنيةعبدالرحيمبرهموش950383452544 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
13األيوبي

بية البدنيةمحمدبنبويا950384453799 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
13األيوبي

ي950385455370 بية البدنيةإسماعيليعقون  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
13األيوبي

بية البدنية فاطمةالدالل950386455700 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
13األيوبي

بية البدنيةسمت أشتوك950387455750 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
13األيوبي

بية البدنيةعمرالمودن950388456657 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
13األيوبي
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جماعي استدعاء

بية البدنيةحمزةالفقت 950389457322 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
13األيوبي

بية البدنيةابراهيمايت االحسياس950390458521 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
13األيوبي

بية البدنيةمحمدواعراب950391459284 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
14األيوبي

ي950392460181
بية البدنيةمحمدالتهان  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

14األيوبي

بية البدنيةهجركتمان950393460844 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
14األيوبي

بية البدنيةمحمدالروسي950394461315 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
14األيوبي

بية البدنيةالسعديبن داود950395461734 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
14األيوبي

بية البدنيةمحمدبوكطاب950396461796 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
14األيوبي

بية البدنيةاسماعيلبوركوكو950397462082 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
14األيوبي

بية البدنيةخولةباكي950398462463 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
14األيوبي

ي950399464368
بية البدنيةسوميةالزيتون  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

14األيوبي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةمصطف اعمراحساين950400466146 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
14األيوبي

بية البدنيةعبدالرحيمأمرار950401466164 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
15األيوبي

بية البدنيةرضوانأعبيد950402467608 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
15األيوبي

بية البدنيةرشيدةاعشاري950403469340 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
15األيوبي

بية البدنيةعزالدينبوبوض950404469798 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
15األيوبي

بية البدنيةسمت شهاب950405471066 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
15األيوبي

ي950406471576
بية البدنيةعبد المجيدالبون  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

15األيوبي

بية البدنيةعبد الكريماين احمد950407472798 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
15األيوبي

بية البدنيةرض بوخريس950408472818 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
15األيوبي

ي950409473188
بية البدنيةاكرامالعرفون  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

15األيوبي

بية البدنيةنعيمةالفاسي950410473791 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
15األيوبي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةعمرمومن950411474054 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
16األيوبي

بية البدنيةجوادأدريوش950412474716 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
16األيوبي

بية البدنيةلمياءمحمان950413474784 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
16األيوبي

بية البدنيةاسامة نفوخ950414475122 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
16األيوبي

بية البدنيةعبد اللطيفسالمي950415476167 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
16األيوبي

ي950416476191
بية البدنيةعبدااللهلكوانر الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

16األيوبي

بية البدنيةعبد هللاالحواص950417476608 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
16األيوبي

بية البدنيةوسيمامزيان950418478080 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
16األيوبي

بية البدنيةاحمدوبيس950419479423 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
16األيوبي

بية البدنيةحفيظمبتسم950420479572 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
16األيوبي

بية البدنيةشفيقشمومي950421479689 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
17األيوبي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةحمزةايت اعريب950422480048 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
17األيوبي

بية البدنيةمروانايت الحسن950423480188 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
17األيوبي

بية البدنيةلحسنبقاسي950424480597 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
17األيوبي

ي950425480692
بية البدنيةهيثم عبوسر الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

17األيوبي

بية البدنيةاسماعيلبوفوس950426481402 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
17األيوبي

بية البدنيةياسي  الحافة950427481817 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
17األيوبي

بية البدنيةمحمدخبيبا950428482172 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
17األيوبي

موسي950429482725 بية البدنيةزكرياءالتر الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
17األيوبي

بية البدنيةعبد الجليلسلواه950430484955 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
17األيوبي

فلكرري950431485346 بية البدنيةارسر الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
18األيوبي

بية البدنيةيحن كروش950432485572 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
18األيوبي
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةالمصطف فوز950433485785 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
18األيوبي

بية البدنيةابراهيمالتومي950434486551 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
18األيوبي

ي950435486758
بية البدنيةمريموشوان  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

18األيوبي

ي950436488806
بية البدنيةيوسفالخلوف  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

18األيوبي

ي950437490287
بية البدنيةعتماناللجان  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

18األيوبي

ي950438490323
بية البدنيةجوادالرضوان  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

18األيوبي

بية البدنيةسعيداولولو950439490632 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
18األيوبي

فاطمة ابنعدي950440491133
بية البدنيةالزهراء الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

18األيوبي

بية البدنيةعبداإللهايت ابريك950441491701 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
19األيوبي

ي950442491897
بية البدنيةحسناءلطف  الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

19األيوبي

بية البدنيةعبدالرحيمالزائري950443494486 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
19األيوبي
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جماعي استدعاء

بية البدنيةبساملروش950444495091 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
19األيوبي

بية البدنيةشيماءجوادي950445495339 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
19األيوبي

فاطمة حموش950446495585
بية البدنيةالزهراء الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر

19األيوبي

بية البدنيةهاجرالملوكي950447496099 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
19األيوبي

بية البدنيةعبدالرحيمالكاريد950448497158 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
19األيوبي

بية البدنيةهاجرزالف950449497738 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
19األيوبي

بية البدنيةأحمدالعلمي نورالدين950450498696 الثانوية التأهيلية صالح الدين الئر
19األيوبي

ي950451499368 بية البدنية مريمالدهن  1الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةسعادصبار950452499653 1الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمهديادريشي عطوف950453501016 1الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950454502225 بية البدنيةسهامبن يج  1الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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جماعي استدعاء

بية البدنيةايوبلعمان950455504603 1الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمدفيلحشوف950456505138 1الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950457505143 بية البدنيةياسي  الطالن  1الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةاحسانسماح950458506873 1الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةهشامحمي950459506961 1الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةزكرياءالمرابط950460507196 1الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950461511221
بية البدنيةشيماءالكنعان  2الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

فاطمة كرداح950462511254
بية البدنيةالزهراء 2الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمد أمي  السماللي950463513029 2الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمدبن اعويشة950464513470 2الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةاحمدقراوي950465514735 2الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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بية البدنيةيونسوالصغت 950466514884 2الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950467515767
بية البدنيةعصامطاع  2الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950468516772
بية البدنيةنهيلةطاع  2الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعبد الحليمادريشي950469517141 2الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةوليدأوشديري950470517396 2الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950471519618
بية البدنيةاحمد امي  خنانر 3الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةحسامالغازي950472519977 3الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعىليالحموي950473521050 3الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعصامالشويركي950474522078 3الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةسليمةالعشي950475522181 3الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةيوسفديب950476522347 3الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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بية البدنيةنورةلكرام950477522836 3الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ةعرن950478523142 بية البدنيةزهت  3الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةطارقخليل950479525234 3الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعزيزكاديري950480525422 3الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950481525942
بية البدنيةرض برادة افريفر 4الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةبدرالمكاوي950482527114 4الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعادلالطواهرة950483527400 4الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةزكرياء أوغرير950484527535 4الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةياسي  وزيف950485528751 4الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةزكرياءمحب950486528820 4الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةشفيقحمامضي950487530288 4الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةمحمدمنصور950488530859 4الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمد كريملقوادر950489531063 4الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

950490531187
بية البدنيةالزدوالمصطف  4الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةالمهديلمغاري950491532003 5الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950492532919
بية البدنيةايوبحسان  5الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةابراهيمديكري950493537462 5الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ين950494538070 بية البدنيةمحمدتت  5الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمجدةسماح950495538758 5الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950496540231
بية البدنيةمحمدامتفر 5الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمعادالضاوي950497540460 5الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعادلأيت غزوان950498540832 5الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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بية البدنيةمهديبنتكا950499541385 5الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةغيثةشاكر950500543059 5الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950501543097 يالبوحسين 
بية البدنيةعبدالواف  6الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةرشيداالمي  950502544320 6الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

فاطمة حربيدي950503544758
بية البدنيةالزهراء 6الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمدالرافعي950504545032 6الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعبدالحكيمازي  هي950505545059 6الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمدالشيوخ950506545178 6الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمدلعويس950507545431 6الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950508546241
بية البدنيةأسامةترنان  6الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةغزالنعزيري950509546404 6الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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بية البدنيةعزيزميشط950510546607 6الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةحميدكريم950511546914 7الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةتوفيقابااحدى950512547091 7الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةسارةلفندي950513547123 7الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمدبنارص950514547917 7الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعصامبن جدة950515548127 7الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةالحسي  أيت بلعيد950516550078 7الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةرضوانرشيد950517550783 7الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعبد المالككنديل950518551006 7الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

خليد المالكي950519551377
بية البدنيةاالدريشي 7الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمدشعاب950520551685 7الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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بية البدنيةليىللشعل950521553157 8الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعائشةمسكوري950522554283 8الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

950523556019
ايت سيدي 

بية البدنيةحسنمومن 8الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةاسماعيلاتحموت950524556556 8الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةايوبغازي950525556740 8الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةانوارايت بلحاج950526556917 8الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950527557422 ي الدينالناج 
بية البدنيةتفر 8الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةسوكينةبلغريشي950528557843 8الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعبدهللاأيتلحسي  950529558391 8الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةجيهانأنار950530558612 8الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةزكرياءالويزة950531558989 9الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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ومي950532562636 بية البدنيةالمهديلت  9الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950533562904
بية البدنيةمرادصدفر 9الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةنورالهدىالقضاوي950534563032 9الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةهناءرشيد950535563239 9الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعمرازروال950536563716 9الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

فاطمة البكري950537565995
بية البدنيةالزهراء 9الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950538567055
بية البدنيةسفيانبلقاض  9الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةإلياسبوصحابة950539568076 9الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةلحسنبوالربيع950540568657 9الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةموعاويةمستعد950541569256 10الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةياسي  ملجي950542569266 10الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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ي950543569556
ف  بية البدنيةالمصطف االرسر  10الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةحياةالخنيجري950544569718 10الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةاحمدبوح950545569822 10الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةخالدازريف950546570242 10الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةاسامةالكربة950547570757 10الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمدالزوب  ع950548571064 10الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعمربوكصيصة950549571130 10الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةفاروقضعيف950550573433 10الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةايوبايت فارس950551573865 11الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعالءعائد950552576353 11الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950553576734
بية البدنيةجوادالعراض  11الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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بية البدنيةياسي  خليل950554579421 11الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةاميمةايت بن عىلي950555579759 11الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمدالفاللي950556580100 11الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةهشامقجراوي950557580392 11الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعبد هللاالجنيد950558580397 11الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةحمزةخياط950559582804 11الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحسنالشبكي950560582855 11الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعبد الرحمنأيت الطالب950561583607 12الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

يالجنيد950562584010
بية البدنيةعبد الغان  12الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةيونسالعاريس950563584776 12الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعبد العاليالطاهري950564585284 12الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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بية البدنيةمصطف كجوط950565585312 12الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةكريمسعيد الطاهري950566585925 12الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةحمزةبوطربوش950567587204 12الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةزكرياءهوطام950568587473 12الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمدلموالدة950569588116 12الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةيوسفالرفاعي950570588230 12الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةالعوديعماد950571590690 13الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950572591945
بية البدنيةهندالعمران  13الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةالسعيدصابر950573592072 13الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةنعممزوزي950574592132 13الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950575592583 بية البدنيةحنانالتودمرين  13الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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جماعي استدعاء

بية البدنيةمحمدالطاهري950576595021 13الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950577595283
بية البدنيةاسامةروان  13الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950578595353
بية البدنيةمحمدالعمران  13الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةطارقبوحميد950579596883 13الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعبد الجلیلشاکر950580598974 13الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةودادبوكريم950581599825 14الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعبد الحفيظالعلوي الفلس950582600840 14الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةيوسفاجعاق950583602389 14الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةاسماعيلالبدوري950584602586 14الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعبد اللطيفبوالي950585604292 14الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعبد الفتاحايت حمو950586605725 14الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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ي950587607067
بية البدنيةأمي  الراشفر 14الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةرضاالرحالي950588607877 14الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةادريسلقريش950589608021 14الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةأمي  إحيجي950590608795 14الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةكريمالفقت 950591611851 15الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمدلوريدي950592613223 15الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950593615175
بية البدنيةيوسفموزفر 15الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةاحمد المهديمهزولي950594615642 15الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةنبيلناجد950595615872 15الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةرجاءالعسل950596616894 15الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةخديجةجالل950597618322 15الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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ي950598618555
بية البدنيةعمادالحاسر 15الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةأنسالخليل950599619626 15الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةكمالجالل950600620661 15الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950601621169 بية البدنيةنعيمةاكت  16الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعبد الخالقداوي950602621941 16الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

ي950603622664
بية البدنيةصالحلوبنان  16الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةشيماء الزين950604622890 16الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةعبدهللافهامي950605624095 16الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمداوب  ها950606627104 16الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمدباميك950607627303 16الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمحمد أمي  الكدري950608627408 16الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

بية البدنيةصخرمطاط950609629874 16الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةهشاممذكور950610631423 16الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

يبن كباب950611632162
بية البدنيةشوفر 17الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمعادروابزي950612632707 17الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةانسزالغ950613633207 17الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةمروانمنتظيم950614633256 17الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةرضواننفيدي950615633487 17الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

بية البدنيةادريسلمعلم950616634516 17الثانوية التأهيلية ابن تومرتالئر

1الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةلحسنوجي919001240888

1الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةهندالمهراوي919002241345

ي919003241749
1الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةحمزةالمرموسر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

1الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةياسي  أيوب919004242613

1الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد العزيزبوكوك919005243430

ي919006245177 1الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةاسماعيلعنت 

1الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمريمفرخ919007245336

1الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمحمدقويسح919008246024

1الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسكينةأمزيل919009246055

1الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةلمياءبوربكة919010247441

2الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةإلهامبنعمر919011247735

ي919012249784 2الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةطارقاجيج 

2الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد الحميداالشهب919013250645

2الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةورديةالحاميل919014251266
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبدالجيالدرعي919015252498

2الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةرضاخشان919016253167

2الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمحمدالعقري919017254752

ي919018254860
2الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةاسيةعوينانر

2الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةنورالدينكريوي919019255679

2الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةيوسفتائب هلل919020255718

3الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد المنعمابوبشر919021257825

3الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةصفاءعدي919022259209

3الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةابراهيمالزفرار919023260862

3الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبدالرحيمابوالغبار919024261076

3الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبدالصمدايت فاتح919025261703
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد النارصبنسلمان919026262700

3الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةخديجةالدرعي919027267005

3الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةجمالبنلمقدم919028267007

ي919029267207 3الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةاحمدلحبان 

ي919030267769
3الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةنورالهدىصديفر

ي919031268325
4الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةزكرياءالرزيفر

4الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةياسي  الهادي919032268461

ي919033268765
4الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةخالدگروان 

4الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعتيقبسام919034268769

ي919035269027
اف  4الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمحمدرسر

4الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةجمال الديناليونشي919036272518
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي919037272783
4الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةوفاءالهنتيف 

4الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةحسنمشكوري919038273145

4الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسفيانصابت 919039273493

ي919040273778
فاطمة هرون 

4الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةالزهراء

5الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةجوادربيع919041273857

5الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةصالحةكرامة919042276616

5الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةأميمةمينو919043277771

5الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةغزالنخربوش919044279400

5الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمصطف االحيان919045280392

هللا919046281266 5الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةكوثرخت 

5الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمحمدمجراوي919047284722
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةهشامافيلة919048284776

5الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةهاجربالخادير919049286053

5الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمنيةواكريم919050289238

6الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةالحبيبايالل919051289453

6الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةنسيمةسعدي919052289798

ي919053290111
6الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةالمصطف لطوف 

6الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمريمالمعباس919054290408

6الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةكريمةأحجام919055290697

6الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةنزهةشكري919056291588

6الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعزيزاعىلي919057292406

6الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةابراهيممقبول919058292503

Page 1671/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي919059292663 6الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةبوبكرالطالن 

6الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسهامبوانوارص 919060293261

7الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةاسماعيلجغدا919061294466

7الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمحمدليسن919062294709

7الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعصامرحو919063295197

7الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد الحقرحو919064295526

ي919065296628 7الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةادريسالبازين 

7الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةرشيدكوركوز919066296780

7الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعثمانأزرك919067298257

7الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعمربوخساس919068300243

7الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةحنانالبحري919069300731

Page 1672/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةبلعيدايت بلقاس919070300774

8الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبدالكريماقريوش919071301203

8الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعمرحجام919072301424

8الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةاسماعيلامخشون919073301465

8الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسعيدالعطار919074301662

8الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةصالحالمعاطلة919075302289

ي919076302522 8الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةفدوىالطهت 

8الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد الواحدالقادري919077302729

8الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةفاطنةالكطاب919078303036

8الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةهشاماشباري919079303617

ي919080304357
8الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةكوثرالصديفر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعادلعداوي919081304655

9الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةخديجةبامحمد919082304789

9الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمريمبنعائشة919083306303

9الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد العزيزبن الشيخ919084306651

9الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسلوىابيشر919085307230

9الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةالمحفوظالسماللي919086308127

ي919087309549 9الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةاسماعيلالحسن 

ي919088309704
9الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةحسناءبلعون 

9الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسعيدالحطاب919089310346

9الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةحميدالبومسهولي919090311623

امو919091312147 10الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةهاجرالشر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةأنوارزعيم919092312318

10الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةلمياءمحب919093312779

10الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةرضوانجالل919094316247

10الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد الحكيمخريضي919095318233

10الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةغيثةيخلف919096319227

10الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةزكرياءالكردة919097319485

10الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةلبن الكدادي919098319605

10الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمحمدالزاهر919099321004

10الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةفؤادالسالمي919100321561

11الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسوميةبيقندارن919101321592

11الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد الحكيماغجدامي919102321712
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

11الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمحمدأوسامة919103321806

11الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةرضوانالدومي919104322648

11الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعادلبوامزكان919105323351

11الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعزالدينبلعامري919106323602

11الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمريمطاهي919107324361

11الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةماجدةالعكز919108324995

11الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةليىلالمعزوزي919109325546

11الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعزيزأيت يدير919110325638

12الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمحمدعمران919111325941

12الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمعاذقصبان919112326242

يات919113326468 12الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمحمدبت  
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةلحسنحمام919114327510

12الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسعادالعالم919115328077

12الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةساميةالصالجي919116328358

12الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةحسنيةالفاتجي919117328908

12الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةوهيبةشحموط919118330827

12الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةبهيجةالديب919119332115

12الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةرضواننديم919120332433

ي919121334973 13الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد الصمدخضت 

13الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسارةالصفريوي919122335858

13الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد الرحيمببانيما919123336733

13الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةغزالناالمي  919124336866

Page 1677/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةهيثمفتال919125337438

13الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسلم ايت همو بال919126337997

13الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةكوثرجوهر919127338520

13الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمريملعوينة919128338578

13الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةكريمةأيت واجي919129339030

ي919130341792 13الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبدالكريمالحجاج 

14الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعلياالنكراوي919131341841

14الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسكينةلغراري919132342135

14الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةلبن ابو الشيخ919133342624

ي919134342876 14الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةرشيدالعقون 

14الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةياسي  مبشور919135343775
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي919136344412 14الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعتيقةدحن 

14الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةغفرانقورش919137346006

14الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةجمالبن الحاج919138346137

ي919139346479
14الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةوسيمالدرج 

14الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةكريمةالخنشر919140346822

15الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةهشاممتصدق919141346964

ي919142347848 فاطمة بوشين 
15الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةالزهراء

15الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةحكيمةاوهرو919143348667

15الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد الصادقمليح919144351128

وكي919145351526 15الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةخديجةالت 

15الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبدالفتاحعتيق919146351571
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

919147351905
ي 

اولقاض 
15الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد السالماإلدريشي

15الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبدالواحدالفلكي919148351954

ي919149352733 15الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةاناسايت العرن 

15الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمحسنلحميدي919150353136

ي919151353445
16الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد الرحيمالسفيان 

16الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسعادوراق919152354245

16الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد العزيزالرندي919153354441

16الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسعيدايت تعرابت919154355048

16الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةخديجةحميمصة919155355306

16الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد الرحيمبوشحمة919156355538

16الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفة ابراهيمبن الحاج919157356012
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد الحليمايت الحاج919158356996

16الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسعادالقمسوس919159357509

هرة919160360140 16الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةأسامةبت  

ي919161362281 17الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمحمدبج 

17الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبداللطيفبنعدي919162362851

17الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةعبد الواحدالقاسمي919163363707

ي919164364480 17الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةنوالالضورين 

17الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسكينةالمتوكل919165367011

17الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةنورالدينالطويل919166369346

17الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفة محمدبلحسن919167369409

17الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةحكيمةخداش919168369847
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةياسي  بدري919169374109

17الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةجمالعاطيف919170379389

18الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةاميمةالقاش919171380050

يالبلدي919172384029 18الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةالعرن 

18الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمجدةصدقاوي919173385376

فاطمة النارصي919174385387
18الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةالزهراء

18الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمجيدةبوسكري919175386209

18الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةإيمانماد919176392515

18الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةزهت عزاوي919177392976

18الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةرضوانجنح919178394269

18الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةسعادبولهرود919179395355
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

18الثانوية التأهيلية حسان بن ثابتالفلسفةمونةعيادي919180396216

1الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبدالحقاطويل919181396534

1الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةحياةبوقدير919182396915

1الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبد الكريمايت لحسن919183398013

1الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسمت حيمان919184402197

1الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةأيوبالفرم919185405004

1الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةهشومةبروكي919186406683

1الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسهامموس919187407100

1الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعمرلوريدي919188407598

ين919189409689 1الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبد الجبارالزنت  

1الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةإسماعيلالمنوزي919190412258
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي919191412276
2الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةفاطمةالخلف 

فاطمة حمزة919192412586
2الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةالزهراء

2الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمنتضمرازق919193417050

2الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةنوارفارس919194417559

2الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةرشيدأفقال919195418314

2الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةهجرالتاكي919196419965

2الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعزيزالكداري919197420174

2الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبد الفتاحالسالمي919198420189

يامجكر919199422594 2الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبد الغن 

2الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةلحسناشهيب919200423964

ادي919201425338 3الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةيحن الشر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبد الصادقبوعالم919202428615

3الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسلمبومكاي919203429499

3الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمصطف ايت المقدم919204432843

3الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةحفيظةالدرعي919205433468

3الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةفوزيةايمان919206433803

3الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمريمكنون919207434530

ي919208435807 3الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةرشيدالكرازن 

3الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمحمد بلحسن919209438777

فاطمة االصفر919210440161
3الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةالزهراء

4الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمحمدباتو919211440265

4الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمحمدبوحفوظ919212443434
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةحسنانزامر919213443448

ي919214446107
4الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبد المجيدالزنانر

4الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمحمداسماعيىلي919215446171

4الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةالحبيبالعباسي919216447071

ي919217448350
4الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةخالدالتافر

4الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسكينةقندوسي919218449364

4الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةجميلةالقلدي919219449543

4الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةايوبزارو919220450788

5الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعيشالشكدالي919221452884

5الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةياسي  املية919222453131

5الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةفاطمةطاوسي919223454585
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسكينةالمعتصم919224454837

5الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسهامبوكطيب919225458225

5الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةحادةايت مالك919226460193

5الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةاحمداسداق919227460681

5الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمحسندريوش919228465064

5الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةيوسفالشاوي919229465080

ةبوسبيح919230466014 5الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةزهت 

6الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةنزهةشفيق919231466455

6الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسهامامجهدي919232467257

ي919233467639 6الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةحسناءالحوسين 

ي919234467949
6الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةرضوانمرض 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةهاجرزروال919235469380

6الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةاشومحماد919236470770

6الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبد المجيبمشور919237474471

6الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبد الرحيمالشيكر919238475839

ىحمادي919239476208 6الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةبشر

ي919240476712 6الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمحمدالتر كين 

7الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفة محمداشتيوي919241477774

7الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةخديجةالقدوري919242478513

7الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةخديجةبعالل919243481378

7الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعزالدينوفوتا919244483420

ي919245484967 7الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعزيزالبوحسين 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةالدبحنورالدين919246485193

7الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمحمدالهاللي919247486435

7الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسعادبن حمية919248488291

ي919249488520 7الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسمت مركاننر

7الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةخالدايت المحجوب919250489815

8الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعزيزاغمر919251490196

8الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةفاطمة الزهرةاكنيك919252490404

8الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةحميدزدو919253492872

ي919254492932
8الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةهدىالزهوان 

ي919255493485
8الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةفاتحةالمرزوفر

ي919256493492 8الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبد هللاالكريون 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةاسماعيلايليا ابوماض919257493950

8الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسعيدالجمدي919258500004

ي919259501920 8الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةتوريةالحسين 

8الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبد المجيدحدي919260503849

ي919261504564
9الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسارةالخرسر

9الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسعيدالخالدي919262504684

ي919263506193
9الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةحياةمون 

9الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةجمال الدينبكباك919264509028

9الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةجميعةبن الهيان919265511559

ي919266511586
قان  9الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمصطف الشر

9الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةالحسي  بوقدير919267515690
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمريمالعماري919268517498

9الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةإبتساممسعودي919269517970

9الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةحسناءاتزليضة919270518781

10الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةخولةارديمن919271519507

10الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةزينبالمدن919272522474

10الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةكوثرالحيمر919273526962

10الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبد الرزاقالمرابطي919274527629

10الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةأسماءقحافة919275529081

10الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةنبيلةإمغارن919276529229

10الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمحمدميتوس919277530687

ي919278534669
10الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةحنانالماض 

Page 1691/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةفاطمةلملح919279535296

10الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةرشيدايت الحاج919280535373

11الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبدالجليلاجدي919281541055

11الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةرشيدةزنيت 919282542106

11الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةشيماءسدكال919283542643

ي919284545875
11الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسارةزيدان 

ة919285546528 11الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمحمدالنغت 

11الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةيوسفايت عبد الدائم919286549600

11الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةكوثرورحو919287550165

11الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةاسماءايت عىلي919288551547

ي919289552087
ان  11الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةكريمةخت 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

11الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبد الكريمالسداوي919290553395

ي919291554892 12الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةطارقمحجون 

12الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةفيصلالخياري919292556949

12الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةامي  مساعد919293562703

ي919294565287
12الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةحسنالحروسر

ىشفيق919295567840 12الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةبشر

12الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةأماللغويسة919296569512

12الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعمادلهاللي919297571455

12الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةلحسنالوعدودي919298571847

ي919299574223 12الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعبد االلهحجون 

12الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةخديجةالقرطاس919300574778
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةخالدكواش919301576432

13الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةجميلةبطاس919302576658

13الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةامينةالقاسمي919303576943

13الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمرادبوالصابون919304577263

13الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةلحسنالمنصور919305580150

13الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمحمدالعالوي919306583951

و919307588454 ةخت   13الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسمت 

ي919308589509
13الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةحبيبةاسليمان 

13الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةحسنالواعر919309593759

ي919310594670 13الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةياسي  جمج 

14الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةحمزةموساوي919311596336
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يابراراي919312596612
14الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةموالنر

14الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةهناءفضىلي919313598220

14الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةهاجر صمودي919314601681

14الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمريمبوالحوجات919315604073

14الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةنهيلةبن الشلحة919316606633

14الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةاكرامايت ابريزة919317607072

14الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةسفيانعنوش919318607109

ي919319607716 14الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةهشاملحنيشر

14الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةفاتحالحسناوي919320610155

15الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةحمزةرمضان919321615328

15الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةعادلدادا919322617218
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

فاطمة البوزيدي919323623551
15الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةالزهراء

15الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةزبيدةابنارص919324626607

15الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةنعيمةبرعوز919325629103

919326630232
ايت عبد 
الرحمان

15الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةمصطف 

15الثانوية التأهيلية  محمد الخامسالفلسفةابراهيمالنارصي919327631428

ةعاشيق960001240495 ياء والكيمياءسمت  ز 1الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعتيقةسلمان960002240749 ز 1الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءالحبيبأكدان960003240860 ز 1الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءنورالدينالبوزيدي960004241130 ز 1الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

فاطمة السايشي960005241699
ياء والكيمياءالزهراء ز 1الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءآمنةالسعودي960006241875 ز 1الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءالمصطف النضيف960007242081 ز 1الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960008242329 ياء والكيمياءأحمدصغت  ز 1الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960009242492
ياء والكيمياءمصطف البوعنان  ز 1الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءهشامالسفريوي960010242626 ز 1الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءنهيلةمفتاح960011243210 ز 2الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

وك960012244051 ياء والكيمياءصالحمت  ز 2الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءزكرياءكريم960013244704 ز 2الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءخالدكر960014244708 ز 2الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءخولةازكد960015245002 ز 2الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960016245007 ياء والكيمياءإلياسعلبون  ز 2الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمروانبنحشي960017245408 ز 2الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي960018247009
ياء والكيمياءحمزةامتفر ز 2الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءيجيبلعدل960019248773 ز 2الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

960020248845
ولد عائشة 

ياء والكيمياءعثمانالحاج ز 2الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءزينببوانض960021249106 ز 3الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءزكيةلمزود960022249522 ز 3الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960023249529
ياء والكيمياءمحمد رض الجزوان  ز 3الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءناديةلكحل960024250285 ز 3الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبد العاليالطوكي960025250589 ز 3الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءأمي  فتجي960026250763 ز 3الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءياسي  بن الرخيص960027250785 ز 3الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءثوريةمصليح960028250831 ز 3الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءأناسحمراوي960029251732 ز 3الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءيحيابومليك960030252213 ز 3الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءزكرياءصابر960031252361 ز 4الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمهديشقران960032252875 ز 4الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960033253491 ةالبشر ياء والكيمياءسمت  ز 4الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءهاجرابوالفضيل960034253685 ز 4الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمحمد نعيمالعريبية960035253776 ز 4الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمحمدعطيف960036253788 ز 4الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءجميللطيف960037255029 ز 4الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960038255337
ياء والكيمياءمحمدالرغون  ز 4الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءاسماعيلهمو960039255568 ز 4الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءالهامابريولة960040255668 ز 4الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

960041255819
ياء والكيمياءعبداالالهالعاطف  ز 5الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960042256032
ياء والكيمياءحسنحفط  ز 5الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءايوبالصالجي960043256766 ز 5الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسفيانسعود960044257348 ز 5الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءحمزةمحسي  960045257584 ز 5الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءكمالمحسن960046257771 ز 5الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960047257849
ياء والكيمياءزهت ورنر ز 5الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءهجرخالف960048258503 ز 5الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياء عبد االلهمزهار960049258516 ز 5الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءزكرياءتوامة960050258596 ز 5الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءوليدللون960051258909 ز 6الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960052259041 ياء والكيمياءايوبالدهن  ز 6الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ةبلحمرة960053259216 ياء والكيمياءزهت  ز 6الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءساميزروال960054259450 ز 6الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبدالرزاقبهلولي960055259680 ز 6الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءرضوانابوصاك960056260321 ز 6الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبدهللاحباب960057261140 ز 6الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960058261781 ياء والكيمياءمحمدوالعرن  ز 6الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءابراهيمبواركان960059261870 ز 6الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءأحمدابن ساللن960060262445 ز 6الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسالمةالسماري960061262940 ز 7الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

Page 1701/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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ياء والكيمياءعصامالكريمي960062263013 ز 7الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمريمالهديم960063263258 ز 7الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960064264023 ياء والكيمياءكوثربوكت  ز 7الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960065264396 ياء والكيمياءزكرياءحجون  ز 7الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960066264665
ياء والكيمياء مصطف بلكاط  ز 7الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءرضوانالغزالي960067265382 ز 7الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءساميةامعزول960068265608 ز 7الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960069265729
ياء والكيمياءعبد االلهالروض  ز 7الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءاسيةالباير960070266776 ز 7الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءحمزةالحاري960071267764 ز 8الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءإسماعيلالسالوي960072267893 ز 8الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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ياء والكيمياءمحمدبن لمقدم960073267932 ز 8الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءإيمانالحمادي960074268222 ز 8الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960075268799 ياء والكيمياءعبدهللاوهن  ز 8الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءدنياشاجع960076268896 ز 8الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءالركراكيالفاتجي960077269139 ز 8الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءلبن بوإبرين960078269894 ز 8الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءرشيدةرشيدي960079269901 ز 8الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسماحالنارصي960080270018 ز 8الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءاسامةبجاوي960081270136 ز 9الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

يايت احسي  960082270731
ياء والكيمياءشوفر ز 9الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءهشامحربال960083270789 ز 9الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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ي960084271144
ياء والكيمياءحاتمالبوسافر ز 9الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءحبيبةزيبوط960085271504 ز 9الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبد الحكيمالمزضاوي960086271703 ز 9الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبدالرحيمسعودي960087271836 ز 9الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960088271860
ياء والكيمياءعبداالالهالكرن  ز 9الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960089271959
ياء والكيمياءحفصةالنعمان  ز 9الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبد الحكيمويشو960090272106 ز 9الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960091272258
ياء والكيمياءسفيانعشفر ز 10الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءالحسي  ارجدال960092272583 ز 10الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبد النورتيهيم960093272711 ز 10الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبد الرحمانبن خمس960094272796 ز 10الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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ياء والكيمياءسعيدالمؤدن960095272883 ز 10الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960096273243 ياء والكيمياءعبداإللهامحين  ز 10الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءحمزةمعزوز960097274518 ز 10الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءأيوبالهوس960098274679 ز 10الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءحسنامي  960099274769 ز 10الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءرشيدزاكت 960100275155 ز 10الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءخولةبنعبيد960101275731 ز 11الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسمت عليموس960102275856 ز 11الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءبوغديرةعبد العزيز960103276227 ز 11الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960104276409
ياء والكيمياءمحمدالحراض  ز 11الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءياسي  الزاوي960105276557 ز 11الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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ي960106276690
ياء والكيمياءيونسالوريع  ز 11الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءفرحجريد960107276811 ز 11الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءخولةبالوي960108276874 ز 11الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960109277446
ياء والكيمياءعبدهللاباج  ز 11الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءواكريمليىل960110277502 ز 11الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسناءكدري960111277704 ز 12الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءياسي  بل حسن960112277824 ز 12الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسعيدبوشعيب960113278001 ز 12الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءخالدالدلوي960114278034 ز 12الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبدالرحيمالمفتح960115278325 ز 12الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمروانلكوير960116278401 ز 12الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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ياء والكيمياءوفاءلكناوي960117278622 ز 12الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960118278772
ياء والكيمياءعائشةشوفر ز 12الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبد هللاقربال960119278950 ز 12الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمحمدبونيت960120279094 ز 12الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسارةبنجلواجة960121279138 ز 13الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمحسنمكدر960122279619 ز 13الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبدالعزيزابالي960123280143 ز 13الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

فاطمة كنتاوي960124280155
ياء والكيمياءالزهراء ز 13الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءالحسي  افسون960125280315 ز 13الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءهشامالسابق960126281220 ز 13الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسهامالزالط960127281630 ز 13الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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ياء والكيمياءعثمانجدور960128282079 ز 13الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءخولةبونهيم960129282477 ز 13الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسعدبن حمو960130282537 ز 13الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءخديجةبنحميدة960131282550 ز 14الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبدالعزيزالنقار960132282747 ز 14الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960133283035
ياء والكيمياءعبدالسميعالخلف  ز 14الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءالمصطف المالح960134283182 ز 14الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمحمدعشي960135283736 ز 14الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءميمونايت موهو960136283771 ز 14الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960137283786
ياء والكيمياءعبد الحقايت القاض  ز 14الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبد الصمدازناك960138283816 ز 14الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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ي960139283999
ىمخف  ياء والكيمياءبشر ز 14الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمصطف المسعودي960140284000 ز 14الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبد العاليقاقا960141284005 ز 15الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءأسماءالنباك960142284240 ز 15الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمحمداسنار960143284392 ز 15الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960144284698 ياء والكيمياءابراهيمالماكن  ز 15الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمصطف ازندور960145284825 ز 15الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمحمدالشتوي960146285203 ز 15الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبد الكريمالفهيم960147285473 ز 15الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءفتيحةباحنام960148285617 ز 15الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

فاطمة أيت مهدي960149285989
ياء والكيمياءالزهراء ز 15الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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ي960150286120 ياء والكيمياءليىلإمن  ز 15الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960151286496
ياء والكيمياءمحمد أمي  الرازيفر ز 16الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءابراهيمالغالي960152286530 ز 16الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءانسفرحات960153286641 ز 16الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءيونسالمردي960154286803 ز 16الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

فاطمة كاو960155287079
ياء والكيمياءالزهراء ز 16الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960156287264 ياء والكيمياءياسي  حبين  ز 16الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960157287282
ياء والكيمياءنجيبالفرجان  ز 16الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءبوعبيدالعلمي960158287454 ز 16الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءحمزةصكاك960159287463 ز 16الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسليمةبنت  كري960160287542 ز 16الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءعبدالكريمالهاشمي960161287704 ز 17الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءهشامكرومي960162287918 ز 17الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعتيقةبولمان960163289739 ز 17الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبدهللاعياط960164290115 ز 17الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءرض المومن960165290810 ز 17الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءحمداوي رضوان960166290868 ز 17الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعبدالعاليالعريم960167290949 ز 17الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعىليبنسعيد960168291408 ز 17الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءهاللمحيب960169291730 ز 17الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءعائشةنابولشي960170292099 ز 17الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءأميمةالكرعي960171292607 ز 18الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءلبن الفرودي960172292795 ز 18الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءخولةالدباش960173292806 ز 18الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياء سليماناركراك960174292813 ز 18الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءحنانسحنون960175293028 ز 18الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسليماننواري960176293300 ز 18الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمحمدبزبت  960177293332 ز 18الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

فاطمة بولنوار960178293516
ياء والكيمياءالزهراء ز 18الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ن960179293536 ياء والكيمياءاسماعيلافقت  ز 18الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسكينةبن اوشن960180293549 ز 18الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

فاطمة النارصي960181293621
ياء والكيمياءالزهراء ز 19الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمحمدامسكي  960182293642 ز 19الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي960183293701
ياء والكيمياءمريمعيان  ز 19الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسالماوبرك960184293738 ز 19الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءنهيلةبلهاشمي960185293949 ز 19الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءمحمدسمت 960186294751 ز 19الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءنورالدينابواحمد960187295429 ز 19الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسهامبنجيب960188295509 ز 19الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءربيعةبندرم960189295653 ز 19الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ي960190296424
ياء والكيمياءالمصطف العدنان  ز 19الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءيوسفأجروض960191296657 ز 20الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءأمالالنوري960192297240 ز 20الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءإسماعيلبوشوار960193297721 ز 20الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

Page 1713/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءمهاالريوي960194298488 ز 20الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءرشيدامالل960195298961 ز 20الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءخولةاجيك960196299023 ز 20الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءسناءالغوت960197300687 ز 20الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءكريمةايت ابرايم960198300776 ز 20الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءغزالنالحارك960199300923 ز 20الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءالمهديمحداد960200301110 ز 20الثانوية التأهيلية عودة السعديةالفئ 

ياء والكيمياءجوادبومجدي960201301464 ز 1الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءياسي  العزيز960202302009 ز 1الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءمحمداشلح960203302233 ز 1الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءحمزةملوك960204302383 ز 1الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءعبد اللطيفجبور960205302576 ز 1الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءمحمدسفت 960206302588 ز 1الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعاللفاطن960207302739 ز 1الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءنهيلةايت لحسن960208302812 ز 1الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعبدالهادياشو960209303006 ز 1الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعبد هللاالعلوي960210303199 ز 1الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءمحمدمطهر960211303404 ز 2الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءأمي  ايت بن حدة960212304070 ز 2الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءإدريسالمتوكل960213304782 ز 2الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءطارقالعرشة960214305322 ز 2الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءابتسامطاهو960215305378 ز 2الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءعبدالحميدصابر960216305657 ز 2الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960217305713
ياء والكيمياءزكرياءايت الماض  ز 2الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءمروةجمال960218306172 ز 2الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءجميلةابخار960219306554 ز 2الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءمصطف باموس960220306658 ز 2الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

يشكراش960221306912 ياء والكيمياءالعرن  ز 3الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءغزالناخوي960222307206 ز 3الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءالحسنمعرفة960223307689 ز 3الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياء الحسي  كيي  960224307743 ز 3الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءفيصلابن الطالب960225307803 ز 3الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءسهيلةالزرودي960226307955 ز 3الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءمحمدأيت إ حيا960227308064 ز 3الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960228308244
ياء والكيمياءحمزةالعيادن  ز 3الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءمعادالبدوي960229308365 ز 3الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءمحمدسليل960230308384 ز 3الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءامينةبنارص960231310150 ز 4الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءالياسالعالمي960232311495 ز 4الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

فاطمة البخاري960233311894
ياء والكيمياءالزهراء ز 4الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءسعيدمرشد960234312812 ز 4الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءسعيدالبضي960235313261 ز 4الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءرشيدحارودي960236314418 ز 4الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960237314695
ياء والكيمياءحماداوبون  ز 4الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءالطاهربن الغازي960238314852 ز 4الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءزينبالمغاري960239316035 ز 4الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ح960240316524 ياء والكيمياءامحمدالَكت  ز 4الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءنورالدينبوسدرة960241317562 ز 5الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعائشةشاكر960242317979 ز 5الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءنعيمةبوراس960243318359 ز 5الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءهشاموطيل960244318429 ز 5الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءحسناد بال960245318628 ز 5الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءالحسي  أنشوم960246318734 ز 5الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءإدريسبولكت  960247318897 ز 5الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

كاوي960248318965 ياء والكيمياءسفيانالت  ز 5الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءهشامبكار960249319075 ز 5الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءامالايت عمر960250319675 ز 5الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءنعيمعدو960251319751 ز 6الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءنعيمةباسالم960252320385 ز 6الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960253320745 ياء والكيمياءجمالالحاجن  ز 6الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءفاطمةأحميدي960254321069 ز 6الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءامالاطفيشة960255321251 ز 6الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءأيوبزيزي960256321433 ز 6الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءيونسفنيد960257321443 ز 6الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960258322007
ياء والكيمياءمريمالنفانر ز 6الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءجماللهري960259322162 ز 6الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءمحمدحموش960260322179 ز 6الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءخديجةبواكرايت960261322182 ز 7الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءمحمدالمساوي960262322475 ز 7الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءسمت اموسي960263322522 ز 7الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعبد الصادقالمنسوم960264322915 ز 7الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءابتهالالثمري960265323250 ز 7الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960266324263
ياء والكيمياءعبد االلهالريف  ز 7الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءأيوبالحسناوي960267324341 ز 7الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960268324530
ياء والكيمياءمروان الكوف  ز 7الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءوصاللمان960269324744 ز 7الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءنبيلبوعيدة960270325052 ز 7الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءحسناءالملوسي960271325198 ز 8الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960272325531 ياء والكيمياءمريمزنين  ز 8الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءمحمدبنشتية960273325640 ز 8الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

يالةزينب960274325837 ياء والكيمياءبت  ز 8الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعبد ااهاديالهدار960275325884 ز 8الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءسمت بصيط960276325962 ز 8الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءتوفيقبلحاج960277326098 ز 8الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960278326314
ياء والكيمياءمحمدالحرطان  ز 8الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءسعيدادعىلي960279326335 ز 8الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءيوسفبشور960280326351 ز 8الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءحمزةايت الحاج960281326484 ز 9الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءعادلمجاهد960282326503 ز 9الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءمباركالمكاوي960283326563 ز 9الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءفتيححسن960284328338 ز 9الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءصالح الدينسبيعة960285328567 ز 9الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءلبن بلعطار960286329132 ز 9الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءسارةلوظيفة960287329414 ز 9الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءخديجةأيت بنارص960288329423 ز 9الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءرشيداجبون960289329832 ز 9الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءرشيدايت الحاج960290329983 ز 9الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960291330336
ياء والكيمياءهدىالشيبان  ز 10الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعبد الجليلمورو960292330505 ز 10الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي960293331733 ياء والكيمياءعبدالقادرشيبون  ز 10الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءايوباحذور960294332155 ز 10الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعبد الوهاببورساطة960295332204 ز 10الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعالء الدينبوطريش960296332435 ز 10الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعبدالحقالسيل960297332927 ز 10الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءحوريةالمودن960298333340 ز 10الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءيونسوعزي960299334360 ز 10الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعبدالرحيماد الطالب960300334593 ز 10الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءشيماءالمحمودي960301335099 ز 11الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعزالدينحامة960302335110 ز 11الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960303336629 ياء والكيمياءطارقالشعابنر ز 11الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءجوادالبهجة960304336644 ز 11الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءايوبالقدري960305337191 ز 11الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءخديجةبنسمعيل960306337318 ز 11الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءايمانلعزيري960307337479 ز 11الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءحسنبن الزاوي960308337907 ز 11الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءهندلمادي960309338047 ز 11الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءحمزةبكاش960310338247 ز 11الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءمحمدمايه960311338493 ز 12الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءحسنالعمري960312338906 ز 12الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءفاطمةبالخيال960313339031 ز 12الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960314339046 ياء والكيمياءمريمصت  ز 12الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءرضوانايت بلعيد960315339594 ز 12الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960316340094
ياء والكيمياءهدىالشونر ز 12الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960317340247
ياء والكيمياءاميمةالشونر ز 12الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءيونسالمصليح960318340732 ز 12الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءأميمةبخت 960319341287 ز 12الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءشيماءبابا960320341557 ز 12الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءخولةدباري960321341741 ز 13الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءسكينةاجروض960322341774 ز 13الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءخالدالكزولي960323341842 ز 13الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

فاطمة ايت سعيد960324342007
ياء والكيمياءالزهراء ز 13الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعبد الهادي لرماش960325342117 ز 13الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءلحسنجمال960326342320 ز 13الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءنورةبنحميد960327342813 ز 13الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءنورةامحرزي960328343240 ز 13الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960329343269
ياء والكيمياءنبيلالوردان  ز 13الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءمحمدالبورخيشي960330343457 ز 13الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءايمانبقاسي960331343993 ز 14الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960332344298
ياء والكيمياءهجرالجماج  ز 14الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءحفيضةبومان960333344436 ز 14الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءايوباكيوي960334344776 ز 14الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءزين العابدينالرباعي960335345240 ز 14الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءمحمدأيت بعىلي960336345310 ز 14الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي960337345611 ياء والكيمياءهدىايت هلن  ز 14الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءالسعديةالكنيوي960338345612 ز 14الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءآفاقلقوادر960339346051 ز 14الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعبد الرحيمالرايس960340346147 ز 14الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءامينةالزلزولي960341346213 ز 15الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960342346298
ياء والكيمياءجوادأوغزونر ز 15الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعبدالصمداجنيوي960343346611 ز 15الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءالهاماوشت960344346668 ز 15الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعبد الرحيمأغندى960345346880 ز 15الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءيونسايت خايوسف960346347030 ز 15الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءعبدالرزاقمفتاح960347347629 ز 15الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءسمت الهاشمي960348347874 ز 15الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

فاطمة هاشمي960349348567
ياء والكيمياءالزهراء ز 15الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ياء والكيمياءالهامالقسماوي960350348798 ز 15الثانوية اإلعدادية الليمونالفئ 

ي960351348827 ياء والكيمياءعزالديندبدون  ز 1الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

فالضاوي960352348911 ياء والكيمياءرسر ز 1الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءحمزةمحمي960353349739 ز 1الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءامال وافي  960354349949 ز 1الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءياسمي  الطويل960355350335 ز 1الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءصالح الدينبنديدي960356350965 ز 1الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءالحسناللف960357351308 ز 1الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

اقة960358351454 ياء والكيمياءياسي  ارسر ز 1الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءاسماءالوردي960359351717 ز 1الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءصفيةاحندار960360352119 ز 1الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحمدالطوسي960361353000 ز 2الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءسوكينةالمساوي960362353601 ز 2الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعبدالعاليعبدو960363353769 ز 2الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمنت المطاعي960364353778 ز 2الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960365353935
ياء والكيمياءعتيقةالكلج  ز 2الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحسنالعمري960366354067 ز 2الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءرضوانوالدارص960367354177 ز 2الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ان960368354372 ياء والكيمياءهدىبنخت  ز 2الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحمدالزيراوي960369354395 ز 2الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءعبد الواحداشليف960370354600 ز 2الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءيوسفايت المدن960371354639 ز 3الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

فاطمة الطاهري960372354750
ياء والكيمياءالزهراء ز 3الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءحموايت احساين960373354959 ز 3الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمسعودعمران960374355464 ز 3الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

يايت بن ابرايم960375355471 ياء والكيمياءعبد الغن  ز 3الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمريموحمان960376355496 ز 3الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعبد العزيزايت با حدو960377355863 ز 3الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءالحسنالزيتون960378356511 ز 3الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحمدزهت 960379356635 ز 3الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءهشامحمينا960380357267 ز 3الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءزكرياءهوزان960381357473 ز 4الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءرضاقاسمي960382357484 ز 4الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءحسنالكندولي960383358101 ز 4الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءحمزةجعباري960384358233 ز 4الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعبد الواحدأغايو960385358414 ز 4الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعبدالفتاحعزام960386358657 ز 4الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

فاطمة خراو960387358988
ياء والكيمياءالزهراء ز 4الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمصطف جديدي960388359796 ز 4الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960389360078
ياء والكيمياءأيوبكركاسر ز 4الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءهشامبريزز960390360196 ز 4الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960391360201 ياء والكيمياءحوريةالنفت  ز 5الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءيونسقدارة960392360206 ز 5الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءنجيبالنشاط960393360355 ز 5الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعيادمواب960394360400 ز 5الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960395360503 ياء والكيمياءالعلميالسمينر ز 5الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعائشةالرويزي960396360605 ز 5الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءاسماعيلزكور960397360722 ز 5الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960398361038 ياء والكيمياءايوبالدون  ز 5الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءسعيدعريكة960399361179 ز 5الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءحنانبنموس960400361216 ز 5الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءحسناءلمليوي960401361265 ز 6الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحمدنافع960402361360 ز 6الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءحسي  ايزيطن960403361374 ز 6الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحمددخانة960404361492 ز 6الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءحسنابلوح960405361830 ز 6الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعبد الرحمانبيبيش960406362311 ز 6الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءسعيدبخماج960407362327 ز 6الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءيوسفاتبا960408362399 ز 6الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

اك960409362552 ياء والكيمياءكريمةرسر ز 6الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحماداوعدو960410362616 ز 6الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحمدالمسعدي960411363284 ز 7الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءأيوببورزيق960412363351 ز 7الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءرضوانبنشكرون960413363778 ز 7الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءنورةالموري960414363955 ز 7الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعبت العوام960415364068 ز 7الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعبدااللهاعراب960416365929 ز 7الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعبد السالماخدوج960417367673 ز 7الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءهشامالسهالوي960418368216 ز 7الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءشيماءدرقم960419368220 ز 7الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءيوسفعماري960420370349 ز 7الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

960421370601
المتوكل عىل 

ياء والكيمياءعبدالرزاقهللا ز 8الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءحميدايت حمو يحن 960422372003 ز 8الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءهشامالخصال960423374345 ز 8الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحمدقضي960424374806 ز 8الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءعبدالرحيمالسادين960425376052 ز 8الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءرجاءانعايىلي960426376600 ز 8الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960427377255 ياء والكيمياءصالحالهداج  ز 8الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءابتسامالمصباجي960428377274 ز 8الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمرادايت صبيحة960429380607 ز 8الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءياسي  براندي960430381592 ز 8الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءفؤادبن الربيب960431382364 ز 9الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960432382519
ياء والكيمياءربيعالحوض  ز 9الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960433382523
ياء والكيمياءمحمدالزيتون  ز 9الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياء رجاءبن عزوز960434383020 ز 9الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءايمانمسليك960435383023 ز 9الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءعبد العظيمالفاخري960436385089 ز 9الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءحسنمتوكل960437385096 ز 9الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960438385313
ياء والكيمياءأيوبالزردون  ز 9الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمونصفالكرمي960439386285 ز 9الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءسكينةاوتمال960440387266 ز 9الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

960441388152
االدريشي 
ياء والكيمياءالهامجويشة ز 10الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءإيمانأعبيد960442390629 ز 10الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءسارةبوق960443391283 ز 10الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمريمعلمان960444391404 ز 10الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءحكيمةنعم960445391764 ز 10الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960446392467
ياء والكيمياءحسنسعدان  ز 10الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءمحمدالمحدودي960447392600 ز 10الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءجهانديدي960448392603 ز 10الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعبد الفتاحرساج الدين960449392970 ز 10الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءنهيلةبنعيش960450393097 ز 10الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءبدررباح960451395661 ز 11الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحمدابها960452395668 ز 11الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحسنالسوسي960453395841 ز 11الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءياسي  زاح960454398542 ز 11الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءيوسفسحو960455398551 ز 11الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءفؤادحرقاس960456399508 ز 11الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءسهامالمهزولي960457401553 ز 11الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي960458401590 ياء والكيمياءمحمدلقين  ز 11الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءسهامكركوب960459403051 ز 11الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءأيوبباهري960460404891 ز 11الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءايوبالمسناوي960461404972 ز 12الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءيوسفميساوي960462405388 ز 12الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءيونسأشتوك960463405822 ز 12الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءاحمدبومسهول960464406212 ز 12الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحمدحسناوي960465406284 ز 12الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمريمحيدة960466406742 ز 12الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعبد الجبارالكراوي960467406880 ز 12الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960468408147 ياء والكيمياءيوسفالناج  ز 12الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي960469408342
فارمالن  ياء والكيمياءارسر ز 12الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءزينببوصالح960470408385 ز 12الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءباللالبنكي960471408531 ز 13الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءبديعةبدري960472409351 ز 13الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءلبن النجدي960473409538 ز 13الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعبد الصمدبلفقت 960474409609 ز 13الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءأمي  موداب960475410273 ز 13الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءيوسفبن افقت 960476410443 ز 13الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءنارصبوستة960477411676 ز 13الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءأيوبهرازي960478412210 ز 13الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمروانناصف960479412237 ز 13الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

960480412479
ايت عىلي 
ياء والكيمياءعبد هللااوحساين ز 13الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءزهت بوزكراوي960481413361 ز 14الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءكريمةايت بوسالم960482413848 ز 14الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءشيماءايت بال960483413996 ز 14الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

فاطمة لكعاب960484414058
ياء والكيمياءالزهراء ز 14الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعبد الصمدلهديىلي960485414335 ز 14الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

فاطمة بنيوي960486414352
ياء والكيمياءالزهراء ز 14الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءالمصطف حريكو960487417001 ز 14الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعيشبوطهت 960488418093 ز 14الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءحمزةالمفكر960489418172 ز 14الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءزينبلحمودي960490418293 ز 14الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءسمت حمايمو960491419326 ز 15الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءيوسفعدية960492420385 ز 15الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءسهامبامو960493420683 ز 15الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعصامالخالدي960494420912 ز 15الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءجمالشاطر960495422485 ز 15الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعبد الصمادايت باحمد960496422569 ز 15الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمريمأقرو960497423073 ز 15الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءيوسفايت سالم960498423159 ز 15الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحمدايت بنطالب960499423285 ز 15الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960500423400 ياء والكيمياءحكيمةمولهارن  ز 15الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءهندشكت 960501424081 ز 16الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

Page 1741/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءبدربوكيالن960502427510 ز 16الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءسناءازروال960503427600 ز 16الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحمدالمزاهر960504427667 ز 16الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحمدالعرج960505428181 ز 16الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءحمزةاوترزا960506429518 ز 16الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960507430783 ياء والكيمياءخديجةموين  ز 16الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءيوسفبوخريص960508430946 ز 16الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءايوبالبياض960509431060 ز 16الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعمادالزغمري960510431182 ز 16الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحمدالنارصي960511431818 ز 17الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءشاديةزوب  ع960512431884 ز 17الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءرفيقفضول960513432723 ز 17الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمصطف دامان960514433153 ز 17الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءالحسي  اصاود960515434089 ز 17الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءيوسفبومينة960516435258 ز 17الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءزينبلعداسي960517436698 ز 17الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءخولةباسو960518436898 ز 17الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءزهت صبت 960519437369 ز 17الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءيوسفإكرو960520438541 ز 17الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءعمر البار960521438647 ز 18الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءحسامالوراق960522438670 ز 18الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960523440362 ياء والكيمياءإسماعيللحمين  ز 18الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءمريمأيت عبو960524440640 ز 18الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءلطيفةكنان960525441298 ز 18الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءسعادالغمان960526441854 ز 18الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمحمدبوقراب960527442353 ز 18الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ي960528442699
ياء والكيمياءكوثرالوخشاسر ز 18الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءمرادحدادي960529442884 ز 18الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءرضوانالعماري960530443148 ز 18الثانوية التأهيلية الموحدينالفئ 

ياء والكيمياءسكينةزهت 960531443808 ز 1الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءحسي  ريالي960532443825 ز 1الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءأحمدبنبا960533443834 ز 1الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمحمادأمسكال960534443852 ز 1الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءهناءازيد960535444366 ز 1الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءحنانايت خايوسف960536444418 ز 1الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءحمزةمحفوظ960537444729 ز 1الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءساميايت الكيحل960538444856 ز 1الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمحمد امروك960539445258 ز 1الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءاحمدلكحيل960540445400 ز 1الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءالحسي  الخالدي960541445863 ز 2الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءالحسي  الحطاب960542446238 ز 2الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءبدرقلكوش960543446242 ز 2الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءنورالديناالزهري960544446470 ز 2الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعبدالرحمانخرصة960545446650 ز 2الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي960546446886
ياء والكيمياءاسماءاهرنر ز 2الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءجهادالزغاري960547447133 ز 2الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءفاطنةزاوق960548447553 ز 2الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960549450022 ياء والكيمياءهشامالطين  ز 2الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءحميدالرباج960550450377 ز 2الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءخولةذكت 960551450448 ز 3الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960552450868 ياء والكيمياءحنانكوكن  ز 3الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعبد المجيداغايو960553451534 ز 3الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءجمالواهب960554451609 ز 3الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءزكرياءنصت 960555452030 ز 3الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

960556452228
ياء والكيمياءادمااللف  ز 3الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءنوالوامش960557452591 ز 3الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءكوثرالفلكي960558453084 ز 3الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعائشةبهوش960559453439 ز 3الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياء محمدبلوش960560453594 ز 3الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءالمهديكروم960561454206 ز 4الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمحمدايت باح960562454653 ز 4الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ةمساعيد960563455615 ياء والكيمياءزهت  ز 4الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءسفيانالدحوم960564456004 ز 4الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءيوسفموعنان960565456120 ز 4الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءأيوببنحمدون960566456331 ز 4الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءهدىحمياش960567456590 ز 4الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءعبدالحليماعطو960568456910 ز 4الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءسعاداسميهر960569458004 ز 4الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءحمزةبوفاس960570458780 ز 4الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءيوسفبوكرين960571458996 ز 5الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءهالةفضيل960572460689 ز 5الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960573461607 ياء والكيمياءسفيانحسن  ز 5الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءكمالوابيت960574461767 ز 5الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءوفاءزهت 960575462003 ز 5الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960576462136
ياء والكيمياءغزالنسعدون  ز 5الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960577462427
ياء والكيمياء نزهةسعدون  ز 5الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءنورةفرض960578462434 ز 5الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءفؤادراجع960579462639 ز 5الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960580463021
ياء والكيمياءعمرايت العون  ز 5الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمروةبنعطار960581463087 ز 6الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءفتيحةالوردي960582463199 ز 6الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960583463453 ياء والكيمياءمريمكنر ز 6الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960584463489 ياء والكيمياءمحمدامزين  ز 6الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءرضوانالغالي960585463917 ز 6الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءأسماءأوزول960586464411 ز 6الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءيوسفاجدير960587465658 ز 6الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءيوسفبوايوتالن960588465831 ز 6الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءاحمدجدي960589466044 ز 6الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءحسناوخويا960590466874 ز 6الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960591467141
ياء والكيمياءمحمد عىليازروض  ز 7الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءخديجةسائح960592467391 ز 7الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعبد الغفورجويدي960593467677 ز 7الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعبد هللاعدنان960594469441 ز 7الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءأميمةالمولي960595469573 ز 7الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ةالدادسي960596469712 ياء والكيمياءزهت  ز 7الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءأنسدحناوي960597469919 ز 7الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعبت عدنان960598470032 ز 7الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعمادسعيد960599471119 ز 7الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءبدرالديناوسار960600471139 ز 7الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءابراهيمبوالديان960601471198 ز 8الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءأميمةحفص960602471640 ز 8الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءكوثرامال960603471698 ز 8الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960604471966
ياء والكيمياءسعادالغزوان  ز 8الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءخديجةالزقىلي960605473295 ز 8الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءادريسايت الفقيه960606473490 ز 8الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءحسنةالكاسمي960607474065 ز 8الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءصالح الدينبوزيان960608474247 ز 8الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءحليمةنجا960609474392 ز 8الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعبداللطيفايت بن وسعدن960610474507 ز 8الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءفاطمةسليم960611474933 ز 9الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءيامنةقابل960612475772 ز 9الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءشيماءالخلفاوي960613475958 ز 9الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءايمانبنعبد القادر960614476010 ز 9الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960615476079 ياء والكيمياءمريمالقدمت  ز 9الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءالسعديةعزيز960616476368 ز 9الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءحميدالورديشي960617477272 ز 9الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءأحمدزهت 960618477548 ز 9الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءخالداالبرمي960619477931 ز 9الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءحمزةرحيم960620478320 ز 9الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعبد الرحيماعبيدة960621480370 ز 10الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960622480737 ياء والكيمياءعمادالربيشر ز 10الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءايوباعراب960623480987 ز 10الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمحمدعمسيدي960624481283 ز 10الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960625481680 ياء والكيمياءهشامزكن  ز 10الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

يفدوى960626482372 ياء والكيمياءاعويننر ز 10الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعزيزبوخت  960627482645 ز 10الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960628482744 ياء والكيمياءمحمدالطالن  ز 10الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءخديجةايت المحجوب960629484939 ز 10الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعصامبورزق960630485252 ز 10الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960631485356
ياء والكيمياءحميدوشواسر ز 11الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمحمدفرح960632485920 ز 11الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءاحمدبنداوود960633486171 ز 11الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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ياء والكيمياءأميمةعيوش960634488263 ز 11الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960635488558 ياء والكيمياءكوثراللعن  ز 11الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءسفيانشاكر960636489118 ز 11الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960637490199 ياء والكيمياءأميمةأيون  ز 11الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءزينبخنيبة960638491799 ز 11الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءزهرةالبضلة960639492122 ز 11الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960640492133
ياء والكيمياءصالح الدينبلقاض  ز 11الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءساميةلروش960641492584 ز 12الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعمرالصالجي960642492945 ز 12الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءسعاداسماعي  960643493421 ز 12الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمريةبن اعراب960644494378 ز 12الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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ياء والكيمياءفريدالصغت 960645494393 ز 12الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

فاطمة الزاهت 960646495889
ياء والكيمياءالزهراء ز 12الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعبد الكريمبل العشي960647497114 ز 12الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءرشيدبن عيش960648497233 ز 12الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءسكينةزازولي960649497647 ز 12الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءرشيداخراز960650498034 ز 12الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ن960651498406 ياء والكيمياءعبدالرحمانافقت  ز 13الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءالحسي  الموساوي960652498429 ز 13الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءهدى الجفري960653498948 ز 13الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءحمزةاوالدبوعاللة960654499788 ز 13الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعبد الصادقمتصدق960655499898 ز 13الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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ياء والكيمياءمحمدالطاهري960656499949 ز 13الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءابتسامالسويردي960657499993 ز 13الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءنورالدينلمسكي  960658500476 ز 13الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءكبورةمساوي960659501377 ز 13الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمرادشكت 960660501589 ز 13الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعبد الصمدقندوسي960661502111 ز 14الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءبوجمعةمروان960662502293 ز 14الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمحمداألمغاري960663502751 ز 14الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءنجيبأيت بابا عىلي960664503386 ز 14الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءسليمةأمغود960665504147 ز 14الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960666504385 ياء والكيمياءسميةالدهن  ز 14الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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ياء والكيمياءلبن رضوان960667504625 ز 14الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءشيماءالجيم960668506670 ز 14الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءصهيبصغراوي960669506700 ز 14الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءحمزةالمنديىلي960670506748 ز 14الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءنسمةاللوي960671508247 ز 15الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960672509735
ياء والكيمياءفاطمةالمالفر ز 15الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمحمدايت يشو960673509763 ز 15الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءالحسي  نجمي960674510135 ز 15الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءسميةرصي    ح960675510943 ز 15الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمحمدالمخطاري960676511648 ز 15الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعمر بندلة960677512223 ز 15الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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ياء والكيمياءفاطمةبوعليال960678512599 ز 15الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعبد الرزاقلنطت 960679512766 ز 15الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءهاجراالل960680514570 ز 15الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمصطف بكت  960681515009 ز 16الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

يبوكاعة960682515581 ياء والكيمياءعبدالغن  ز 16الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمحمدادوحمان960683515610 ز 16الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمرادالغشوي960684516582 ز 16الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءيارسدادي960685517022 ز 16الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءأمالالسويدي960686517603 ز 16الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءحمزةالماجي960687517739 ز 16الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءوفاءفتاح960688517974 ز 16الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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ياء والكيمياءعبدهللامحميدي960689518050 ز 16الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءهشامانطام960690519311 ز 16الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياء كوثرالزاهي960691519422 ز 17الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءجمالالكرومي960692521224 ز 17الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءراضيةبومعليف960693521547 ز 17الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءناديةاجوك960694522135 ز 17الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءخديجةالعشقاوي960695522170 ز 17الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

فاطمة أيت الري960696522606
ياء والكيمياءالزهراء ز 17الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعبد المالكخالن960697522848 ز 17الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ي960698522965 ياء والكيمياءأسامةالعائشر ز 17الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءسفيانأصفري960699523303 ز 17الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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960700524168
ايت عبد 
ياء والكيمياءعبدالوحدالسالم ز 17الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءيوسفماجيد960701524569 ز 18الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمحسنشهيد960702525997 ز 18الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءمحمدالمندلي960703526727 ز 18الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءفتيحةبزطام960704527338 ز 18الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءزكرياءالبوسطي960705527572 ز 18الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءحنانالسوسي960706528354 ز 18الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ةناجح960707529066 ياء والكيمياءسمت  ز 18الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءرشيدبولنوار960708529309 ز 18الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءحسناوكرا960709529560 ز 18الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 

ياء والكيمياءعائشةعطا960710529774 ز 18الثانوية اإلعدادية عبد المومنالفئ 
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ياء والكيمياءابراهيملعماري960711531166 ز 1الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ة960712531319 ياء والكيمياءعبد الحفيظبن اعمت  ز 1الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءسهامغوفال960713533323 ز 1الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعدنانايت الحسن960714534718 ز 1الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعباساالشم960715535630 ز 1الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ي960716535936
ياء والكيمياءعبد الحليمشوفر ز 1الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياء ايوببن ايدار960717538479 ز 1الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءحسنالخلفاوي960718538544 ز 1الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءياسي  حكوش960719538900 ز 1الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءزهت الحجراوي960720538949 ز 1الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءلحوايت بها اداود960721539239 ز 2الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

Page 1761/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ياء والكيمياءحساماعسيلة960722539307 ز 2الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءفتيحةالمودن960723540618 ز 2الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءخديجةالعمري960724540826 ز 2الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءايوبالحمزاوي960725541114 ز 2الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءأمينةاعنيبة960726541170 ز 2الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءيوسفالشطي960727541275 ز 2الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

960728541925
أوالد المعلم 

ياء والكيمياءأيوبعىلي ز 2الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءتوفيقبوزيد960729541958 ز 2الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعبد الهاديكمال960730542348 ز 2الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءجوادكرمان960731542880 ز 3الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءمحندمبطول960732543358 ز 3الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 
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ياء والكيمياءمحمد امي  الرفيىلي960733543391 ز 3الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءكريمفتاح960734543653 ز 3الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

فاطمة هيالف960735544630
ياء والكيمياءالزهراء ز 3الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعبدالرزاقافيس960736544745 ز 3الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءفاطمةواعىلي960737544818 ز 3الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءمحمدايت الشليح960738545277 ز 3الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

960739545341
 آيت موالي 

ياء والكيمياءعبدالحليممحند ز 3الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءأنسأنارص960740545596 ز 3الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ادي960741545829 ياء والكيمياءحريةالشر ز 4الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءمحمدسات سات960742546189 ز 4الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءياسي  بن يفو960743546434 ز 4الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 
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ياء والكيمياءمريمالزكار960744546590 ز 4الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءالمهديبنحسون960745547221 ز 4الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

اق960746547742 ياء والكيمياءتوفيقايت الت  ز 4الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءهشامفودي960747547882 ز 4الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

وج960748548110 ياء والكيمياءنورالدينرسر ز 4الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءايوببطمي960749548239 ز 4الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءكوثرالزاهي960750548293 ز 4الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

يدي960751548780 ياء والكيمياءرشيدالت   ز 5الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءحمزةقعقاع960752549122 ز 5الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءزهت لبيهي960753549539 ز 5الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعمرارَحو960754550554 ز 5الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 
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ياء والكيمياءهندلحفيظ960755550943 ز 5الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءخولةالمشيىلي960756551230 ز 5الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعائشةقدجي960757551582 ز 5الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءفاطمةمطيع960758551647 ز 5الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءدنياعصمان960759553579 ز 5الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءمصطف مادي960760553732 ز 5الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءأمينةحفيان960761554524 ز 6الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

فاطمة بنان960762554713
ياء والكيمياءالزهراء ز 6الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءرشيدالمهبول960763555199 ز 6الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءطارقشي  960764555719 ز 6الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ي960765556216 يالجردين  ياء والكيمياءحسن  ز 6الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 
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ياء والكيمياءهاجربنتفور960766556534 ز 6الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءمن البيار960767556873 ز 6الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءوازييونس960768557219 ز 6الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعبد الرحيمالفاتيجي960769558747 ز 6الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءمعادنظت 960770559630 ز 6الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعبدالعاطيبرشيد960771559762 ز 7الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءنبيهةالطاهري960772560127 ز 7الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ي960773560460
ياء والكيمياءيوسفالزمران  ز 7الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ي960774560489
ياء والكيمياءعبد العزيزالكيسان  ز 7الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءسناءانكوف960775561767 ز 7الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ي960776562068 ياء والكيمياءحسناءالدعبج  ز 7الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 
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ياء والكيمياءجمالمهاوش960777563052 ز 7الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

اوي960778564101 ياء والكيمياءهاجرالخت  ز 7الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءأسماءزيدان960779565496 ز 7الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ي960780566020 ياء والكيمياءرقيةالشفراج  ز 7الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءأحمدحبيب هللا960781567318 ز 8الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ي960782569121 ياء والكيمياءنوفلشفنج  ز 8الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءحسناءاهندي960783569562 ز 8الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءزكرياءالطوسي960784569734 ز 8الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

كة960785570063 ياء والكيمياءمحمدالت  ز 8الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءسفيانالبلعيدي960786570391 ز 8الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعمادالتيكي960787571314 ز 8الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 
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ياء والكيمياءيونسباحمو960788572015 ز 8الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ي960789572154
فاطمة العمران 

ياء والكيمياءالزهراء ز 8الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءشاؤومراد960790572329 ز 8الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءسناءالحريري960791572909 ز 9الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعبد الحكيمزويحىلي960792573194 ز 9الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

يعزي960793573601 ياء والكيمياءعبد الغن  ز 9الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ي960794573669 ياء والكيمياءطارقابامن  ز 9الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءماجدةحصدي960795573781 ز 9الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

يرمالي960796574364
ياء والكيمياءعبدالواف  ز 9الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءسلمانمادون960797575330 ز 9الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءحمزةمصىلي960798575727 ز 9الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 
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ي960799575765
ياء والكيمياءصالح الدينهدون  ز 9الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ي960800576602
ياء والكيمياءإيمانالرافر ز 9الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ف الدينردجي960801576761 ياء والكيمياءرسر ز 10الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءوفاءالحيلة960802577188 ز 10الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءسميةبلخرشاش960803577309 ز 10الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءابراهيمالتشي    ح960804577315 ز 10الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءلطيفةالعرشة960805577730 ز 10الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعبدالكبت اعلوان960806577982 ز 10الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءحسنامولود960807579329 ز 10الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعائشةالنكار960808579705 ز 10الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءزينبونان960809579952 ز 10الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 
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ياء والكيمياءخديجةالخاللي960810581804 ز 10الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءمحمدحطيطي960811582399 ز 11الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءمعاذميساوي960812582432 ز 11الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ي960813582535
فاطمة جرمون 

ياء والكيمياءالزهراء ز 11الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءوليدبيور960814584483 ز 11الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعبدالعاليكوكو960815584982 ز 11الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءأميمةالمت 960816585845 ز 11الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءخالدزكراوي960817586292 ز 11الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ي960818586500 ياء والكيمياءحفصةأيت فارج  ز 11الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءهاجرالكنيش960819587263 ز 11الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءزين العابدينادريوش960820588078 ز 11الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 
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ياء والكيمياءوجدانايت عبو960821588539 ز 12الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءحمزةبوسدرة960822588585 ز 12الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءوفاءزويويق960823588806 ز 12الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءحنانأفقت 960824591032 ز 12الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءإكرامبنعزوزة960825591208 ز 12الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءجيهانالضاوي960826591822 ز 12الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءاسماعيلالزوبت 960827591908 ز 12الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءايوباوسليم960828591910 ز 12الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءيوسفاكنسو960829592977 ز 12الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعبدهللاأيت موج960830593089 ز 12الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءصفاءبوستة960831593288 ز 13الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 
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ياء والكيمياءسارةلحمادي960832596602 ز 13الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءيوسفحليب960833596793 ز 13الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءبهيجةالشافعي960834598001 ز 13الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءأسماءالعنكرة960835598488 ز 13الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءحمزةالنويكة960836598981 ز 13الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءنجاةهبول960837599100 ز 13الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءمعادخت 960838600336 ز 13الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءأيوبالعلوي960839601646 ز 13الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءمرادمرزاق960840602681 ز 13الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءأميمةمعدل960841606712 ز 14الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءليىلقدرة960842610405 ز 14الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 
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ياء والكيمياءعبدالصمدالطيحة960843612224 ز 14الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

يف960844612824 ياء والكيمياءهندالض  ز 14الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءمحمادعالوي960845613275 ز 14الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعبد الرحيمفكار960846614581 ز 14الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءمصطف ابوعبدهللا960847617960 ز 14الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ي960848622079
ياء والكيمياءاماللوطف  ز 14الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءأميمةشكري960849622845 ز 14الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءعبد العزيزسمريس960850622897 ز 14الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءنزهةتامد960851629163 ز 15الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءالعمريرفيق960852631169 ز 15الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ياء والكيمياءأسامةبوزيان960853631401 ز 15الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 
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ي960854633395
ياء والكيمياءأنسالزرهون  ز 15الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

ىبركات960855634707 ياء والكيمياءبشر ز 15الثانوية اإلعدادية احمد شوقيالفئ 

يةزينبعالوي990001240854 ز 1الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990002240926 يةزكرياءالناج  ز 1الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةسعيدمنار990003241007 ز 1الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةابتسامالمنصوري990004241018 ز 1الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبد الصمدالجوطي990005241078 ز 1الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةمرادصدقاوي990006241117 ز 1الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

فاطمة دوير990007241164
يةالزهراء ز 1الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةحنانترزا990008241257 ز 1الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةبسمةاخموش990009241657 ز 1الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةغيثةالمعلوي990010241694 ز 1الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةأميمةالعامري990011241878 ز 2الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعزيزالباهية990012242086 ز 2الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةياسي  اوتفراوت990013242229 ز 2الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي عفوة990014242344 يةمحمدراج  ز 2الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةزينبطلحة990015242357 ز 2الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةحسنبن بال990016242565 ز 2الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبدالعاليوعراب990017242811 ز 2الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ةالكحيىلي990018242821 يةسمت  ز 2الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةزينبأوالد السالكة990019242886 ز 2الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

990020243001
ادي  رسر

يةخالدبودشيش ز 2الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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يةحنانأيت مماد990021243423 ز 3الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةايمانسيموا990022243808 ز 3الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةيوسفصنبا990023243895 ز 3الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةزينبدادة990024244114 ز 3الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990025244998 يةمحمد نعمانهين  ز 3الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990026245302
يةرض رمان  ز 3الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةحنانكيليم990027245450 ز 3الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةياسي  وزاض990028245564 ز 3الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةفدوىكوري990029245821 ز 3الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةحنانسفت 990030245870 ز 3الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990031245900
يةياسي  الخربانر ز 4الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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ي990032246216
يةنهيلةالحاسر ز 4الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةسفيانخوياعىلي990033246645 ز 4الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةخالدجغني  990034246690 ز 4الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبدهللاالمساوي990035246963 ز 4الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

990036246975
الحميدي 

يةسوميةاإلدريشي ز 4الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةمحمد أمي  حاتم990037247013 ز 4الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةيونسصيلوح990038247473 ز 4الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةبوبكربروض990039247596 ز 4الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبد الرحيمريان990040247703 ز 4الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990041247764 ن  يةشيماءالمتر ز 5الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةهناءعامري990042247876 ز 5الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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جماعي استدعاء

يةعبد الصادقالعسىلي990043247898 ز 5الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةسناءالفرطاس990044248018 ز 5الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةاحمد البغدادي990045248115 ز 5الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةرضاايت رامي990046248179 ز 5الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةياسي  الزكي990047248741 ز 5الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةمريمصنيبة990048248968 ز 5الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةأيوبلعرج990049249057 ز 5الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

قةالتومي990050249181 يةارسر ز 5الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةحسنالكواريد990051249354 ز 6الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةمحمدبومليك990052249689 ز 6الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةشيماءمكروم990053249799 ز 6الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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يةحمزةالوديع990054249848 ز 6الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةكريمةالكر990055250465 ز 6الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةكريمةلشهب990056250477 ز 6الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبد العزيزايت نارص990057250539 ز 6الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990058250605 ةالشقت  يةكت   ز 6الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990059250754 يةخالدبوهت  ز 6الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةأميمةعرش990060250791 ز 6الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990061250910 يالشطين  يةمحمد العرن  ز 7الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبد العزيزفوزي990062250926 ز 7الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990063251067 ن  يةزهورالشر ز 7الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبد الجبارالمشكوري990064251178 ز 7الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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يةوفاءالطغراء990065251829 ز 7الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةأيوبالعسولي990066251962 ز 7الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990067251981 يةسعيدالناج  ز 7الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990068252077 يةعبد الواحداألن  ز 7الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةحمزةأقديم990069252094 ز 7الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةرشيدأجامع990070252358 ز 7الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يك990071253128 يةسهامأيت بنت  ز 8الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةميلودمسناوي990072253205 ز 8الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990073253300 يةمحمد أيمنناصت  ز 8الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةأمينةالفنت 990074253366 ز 8الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةسناءأيت أمغار990075253544 ز 8الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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يةالحسي  ابن مالك990076253826 ز 8الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990077254422
يةهندجوان  ز 8الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةهبةبن اشو990078254749 ز 8الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةيونسبنواكريم990079254906 ز 8الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةإسماعيلبولرباح990080254912 ز 8الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبدالكريم لمطي990081255312 ز 9الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةانسزياد990082255360 ز 9الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

فاطمة شوداد990083255536
يةالزهراء ز 9الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةانسبعضي  990084255571 ز 9الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990085255579 يةعبد هللاالخزراج  ز 9الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبداإللهويشوش990086255633 ز 9الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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يةياسي  حتات990087255648 ز 9الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةحمزةمكريم990088255719 ز 9الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةيونسزعري990089255928 ز 9الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةايمانبنداود990090256149 ز 9الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةكوثرسفيان990091256437 ز 10الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةموسالعماري990092256507 ز 10الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبدهللاأيت أبنا990093256577 ز 10الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990094256624
يةنادية الضاج  ز 10الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةمحمدالمصلح990095256848 ز 10الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةمروانالفاضل990096257001 ز 10الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990097257221 يةلبن الجون  ز 10الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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يغىلي990098257612 يةرزيقةلت  ز 10الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةصالحزروق990099258028 ز 10الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةياسي  بندهيبة990100258482 ز 10الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةكريمةالتكنوكي990101258542 ز 11الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةزكرياءزكور990102258666 ز 11الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

وك990103259034 ةبنمت  يةكت   ز 11الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةسمت اجهاين990104259273 ز 11الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةإيمانمطيع990105259420 ز 11الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةأميمةأوشديري990106260023 ز 11الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةهشامتلوزت990107260086 ز 11الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةساميةبن بال990108260166 ز 11الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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يةمريمهالل990109260177 ز 11الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةهندايت العباس990110260227 ز 11الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبدهللابشي990111260228 ز 12الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةزهت ايت بن ميلود990112260305 ز 12الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةسفيانادصغت 990113260306 ز 12الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةخالداكميح990114260469 ز 12الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةمريمفرحات990115260478 ز 12الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةمحمد آيت سعيد990116260501 ز 12الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةحسناءأهدار990117260566 ز 12الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةأميمةالقسماوي990118260752 ز 12الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةأيمنالهواري990119261013 ز 12الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةندىالمرابط990120261513 ز 12الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةهيامالحيان990121261763 ز 13الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةمينةبنفكري990122262005 ز 13الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990123262109
يةماجدةالمرزوفر ز 13الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990124262192 يةأمينةصقىلي حسين  ز 13الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990125262733 يةنوالقرطن  ز 13الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةلحسنوسوس990126262963 ز 13الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

فاطمة أدغم990127263311
يةالزهراء ز 13الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةوليدبوقدير990128263510 ز 13الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةبدرالغرش990129263527 ز 13الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةسارةأوالد الكحيلة990130263673 ز 13الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةفيصلا بوالهاب990131263859 ز 14الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةسعيدةوزبت 990132264419 ز 14الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

فاطمة السعيدي990133264534
يةالزهراء ز 14الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةسارةالبوعمي990134264650 ز 14الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990135264762
يةعبد الرحمانمض  ز 14الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةنهالبردوزي990136265769 ز 14الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةكريمايت لعكيد990137266032 ز 14الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990138266069
فر يةتوفيقالشر ز 14الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

فاطمة ايت احمد990139266141
يةالزهراء ز 14الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةخديجةاوباعزيز990140266216 ز 14الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةفاطمةأشباك990141267203 ز 15الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةفتيحةلرديس990142267351 ز 15الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةلمياءالشاطت 990143267468 ز 15الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةلمياءlالباز990144267521 ز 15الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبد الرحمانبوزضا990145267722 ز 15الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبدالواحدحينان990146267768 ز 15الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةرشيدةشلواو990147267993 ز 15الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990148268002
يةسماعيلالتنان  ز 15الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990149268203 يةعبدالعاليالخفت  ز 15الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ية نوالبوفريوا990150268798 ز 15الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةالحسي  حسو990151269278 ز 16الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبدالحقرشيد990152269370 ز 16الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

Page 1787/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةعبد الواحدالفاضىلي990153269482 ز 16الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةالزبت معتقد990154270266 ز 16الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةالحسنخدة990155270472 ز 16الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةياسي  خالد990156270478 ز 16الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةحميداكتي  990157270664 ز 16الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةهشامبولهنا990158270675 ز 16الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةمحمدأعىلي990159270976 ز 16الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةأسماءلعريض990160271375 ز 16الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةحكيمةالغازي990161271532 ز 17الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةمصطف التغالوي990162271701 ز 17الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةرضوانزهت 990163272003 ز 17الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةيوسفجناح990164272006 ز 17الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبد الرحيمرياض990165272092 ز 17الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةسعيداونارص990166272133 ز 17الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبدالرحيمايت منصور990167272197 ز 17الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبد الرحمانالحيان990168272981 ز 17الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةشيماءالنخيلة990169273255 ز 17الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبد هللاالحيداوي990170273358 ز 17الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعزيزسعيدي990171273376 ز 18الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبدالرزاقالفارسي990172273379 ز 18الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةإلهامالرامي990173273624 ز 18الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةمنت شامي990174274522 ز 18الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةسوميةسليم990175274960 ز 18الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ىالمساوي990176275265 يةبشر ز 18الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةنورةاعصاب990177275302 ز 18الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعبد الحقلكريمي990178275406 ز 18الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةشكريالبلعيدي990179275929 ز 18الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةمحمدبركاش990180276075 ز 18الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةنوالشفيق990181276102 ز 19الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990182276158
يةثوريةالبقيفر ز 19الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةسحراكرام990183276359 ز 19الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

فاطمة موساوي990184276755
يةالزهراء ز 19الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ية الحسنأيت حما نتودة990185276863 ز 19الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةإسماعيلاهمان990186276882 ز 19الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةيحن الباسيط990187277355 ز 19الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةحنانجريد990188277597 ز 19الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةفراحالدخيشي990189278321 ز 19الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

ي990190278426 يةسناءالعرقون  ز 19الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةحياةوامان990191278744 ز 20الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةسعادقشحان990192278875 ز 20الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةصفاءالسيوطي990193279255 ز 20الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةليىلالبهات990194279661 ز 20الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعائشةالمسعودي990195280015 ز 20الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةعمرإدمسعود990196280213 ز 20الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةاحمادمتوسط990197280399 ز 20الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةطارقالشكر990198280744 ز 20الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةنجيمبوعدول990199280886 ز 20الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةيوسفايت ملوك990200280949 ز 20الثانوية االعدادية القدساللغة االنجلئ 

يةكوثرنضهللا990201281208 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
1عبدالرحمان

ي990202281676
يةصوفيةالصاف  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

1عبدالرحمان

يةجهادازريكة990203281736 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
1عبدالرحمان

يةخديجةوحمان990204281765 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
1عبدالرحمان

يةدينابحري990205281787 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
1عبدالرحمان

يةاحالمابوطالب990206282030 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
1عبدالرحمان

يبالحرش990207282101 يةعبد الغن  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
1عبدالرحمان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةيشاوقبيىلي990208282391 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
1عبدالرحمان

يدي990209282426 يةسعيدالت   ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
1عبدالرحمان

يةجوادبسبيس990210282444 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
1عبدالرحمان

ي990211282732 يةخولةالقدان  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
1عبدالرحمان

اوي990212282893 فالعض  يةرسر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
2عبدالرحمان

يةادريساشقت 990213283663 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
2عبدالرحمان

يةخديجةأيت الفقيه990214284179 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
2عبدالرحمان

يةاسماعيلاليحمدي990215284245 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
2عبدالرحمان

فاطمة صعصاع990216284293
يةالزهراء ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

2عبدالرحمان

يةعزيزةاحبيب990217284305 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
2عبدالرحمان

ي990218284451 يةيونسالصوابن  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
2عبدالرحمان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةيوسفشنفرة990219284599 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
2عبدالرحمان

يةهشامالعماوي990220285078 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
2عبدالرحمان

يةفاطمةمحفوض990221285201 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
2عبدالرحمان

يةمليكةباوي990222285272 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
2عبدالرحمان

يةسمت اوشيط990223285373 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
3عبدالرحمان

ي990224285721 ي ابخنر يةوصالمشاشنر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
3عبدالرحمان

يةوديعغزالة990225286224 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
3عبدالرحمان

يةشكيبالمعاطلة990226286400 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
3عبدالرحمان

يةزهرةبحدوش990227286463 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
3عبدالرحمان

يةجمالالخضاري990228286680 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
3عبدالرحمان

يةنجوىأجكجال990229287446 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
3عبدالرحمان
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جماعي استدعاء

يةالحبيبةبوشنا990230287475 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
3عبدالرحمان

يةمحمدبن السيح990231287502 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
3عبدالرحمان

يد990232288845 يةاميمةالت   ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
3عبدالرحمان

ية خليلتوفكة990233289069 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
3عبدالرحمان

فاطمة الدرساوي990234289775
يةالزهراء ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

4عبدالرحمان

ي990235289826
يةنوفلآيت حدسر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

4عبدالرحمان

يةالناجمةكزر990236289944 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
4عبدالرحمان

ية يوسفبوكركور990237290058 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
4عبدالرحمان

يةايةايت لعريف990238290183 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
4عبدالرحمان

يةاكراملكمال990239290197 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
4عبدالرحمان

يةخديجةبولصضال990240290448 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
4عبدالرحمان
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يةخديجةبلمسحوق990241290732 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
4عبدالرحمان

ي990242290739
يةايناسالمهدان  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

4عبدالرحمان

يةطارقمستقيم990243291012 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
4عبدالرحمان

ي990244291611
حليمة البقوسر

يةالزهراء ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
4عبدالرحمان

يةجميلةايت واعاللوش990245292245 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
5عبدالرحمان

فاخيش990246292456 يةرسر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
5عبدالرحمان

ي990247292466
يةعزيزةبلحاض  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

5عبدالرحمان

يةسلممقدومي990248292615 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
5عبدالرحمان

يةعبدالرحيمأرسموك990249293200 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
5عبدالرحمان

زوق990250293291 يةمروةبت  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
5عبدالرحمان

يةعبد الجليلالمباركي990251293858 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
5عبدالرحمان
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يةلفرواتنجاة990252293867 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
5عبدالرحمان

يةإلهامرصصاري990253294186 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
5عبدالرحمان

يةاميمةاغبالو990254294218 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
5عبدالرحمان

يةزينبطماس990255294236 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
5عبدالرحمان

ي990256294412
يةياسي  الزيدون  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

6عبدالرحمان

يةحمزةالخصيمي990257294707 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
6عبدالرحمان

يةزهرةلوريدي990258295167 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
6عبدالرحمان

يةزينببنوزة990259295247 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
6عبدالرحمان

يةسليمةلعكيك990260295828 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
6عبدالرحمان

يةعبد اإللهالنباك990261296115 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
6عبدالرحمان

يةبهيجةالمنصوري990262296756 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
6عبدالرحمان
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يةخديجةحجمي990263296924 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
6عبدالرحمان

يةكريمةكريمة990264297126 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
6عبدالرحمان

يةاكرامكران990265297484 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
6عبدالرحمان

يةرض سقاس990266297616 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
6عبدالرحمان

يةمصطف قالل990267297707 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
7عبدالرحمان

يةناديةالفاتجي990268297759 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
7عبدالرحمان

ي990269297969 فاطمة العرين 
يةالزهراء ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

7عبدالرحمان

يةهندضفري990270298745 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
7عبدالرحمان

قاوي990271299021 يةغاليةالشر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
7عبدالرحمان

رالي990272299085 يةمروةالتر  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
7عبدالرحمان

يةهاجرالنك990273299214 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
7عبدالرحمان
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يةايوباكرن990274299352 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
7عبدالرحمان

يةمريمبحمان990275299635 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
7عبدالرحمان

يةالحبيبحروش990276299710 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
7عبدالرحمان

يةعائشةأغايو990277300061 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
7عبدالرحمان

يةنورالدينبيوض990278300367 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
8عبدالرحمان

ي990279300534 يةمرادبشر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
8عبدالرحمان

يةخديجةالحداوي990280300713 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
8عبدالرحمان

يةعبد العاليبشار990281300878 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
8عبدالرحمان

ية لطيفةالطويل990282301482 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
8عبدالرحمان

يةخالدقليدي990283301647 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
8عبدالرحمان

يةهندنايت عدي990284301711 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
8عبدالرحمان
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قاوي990285302304 يةأميمةالشر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
8عبدالرحمان

يةأميمةأيت واحمان990286302472 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
8عبدالرحمان

ي990287302569
يةفاطمةالضاف  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

8عبدالرحمان

يةسهامالباز990288302864 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
8عبدالرحمان

يةكمالايت بال990289302872 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
9عبدالرحمان

يةعبدهللااقرطلو990290303004 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
9عبدالرحمان

يةعبدهللاجبت 990291303038 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
9عبدالرحمان

ي990292303039 يةعبد الرحيمقريشر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
9عبدالرحمان

يةعمرشانا990293303291 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
9عبدالرحمان

يةحجيبةالخال990294303568 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
9عبدالرحمان

يةمريممرفوق990295304242 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
9عبدالرحمان
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يةأنسالبوعامي990296305083 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
9عبدالرحمان

يةأيوبحيمود990297305177 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
9عبدالرحمان

يةأمالالمالي990298305346 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
9عبدالرحمان

يةحسناءجعادي990299306010 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
9عبدالرحمان

يةاحمدبوعىلي990300306085 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
10عبدالرحمان

يةأيوبشهبون990301306784 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
10عبدالرحمان

يةزينبحكيك990302307250 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
10عبدالرحمان

يةرشيدةسقراط990303307310 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
10عبدالرحمان

يةخولةفاطر990304307793 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
10عبدالرحمان

990305307882
االدريشي 
ي يةزينبالشهت  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

10عبدالرحمان

يةفايزةانضام990306307895 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
10عبدالرحمان
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يةمحمدمخلص990307308352 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
10عبدالرحمان

يةياسي  كرومي990308308827 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
10عبدالرحمان

يةعبد اللطيفخبا990309308979 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
10عبدالرحمان

يةلطيفةشاكر990310309091 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
10عبدالرحمان

يةعبد الحقالمنديىلي990311309165 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
11عبدالرحمان

يةيشاسعود990312309425 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
11عبدالرحمان

يةأكريدةكوثر990313309543 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
11عبدالرحمان

يةهجرأملول990314309560 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
11عبدالرحمان

يةعبد الصمدصديق990315309714 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
11عبدالرحمان

يةمريمشكورة990316309796 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
11عبدالرحمان

ي990317309803 يةهبةبين  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
11عبدالرحمان
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يةمليكةفوزي990318310158 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
11عبدالرحمان

يةهشامجغالف990319310810 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
11عبدالرحمان

يةمحمدأجام990320311149 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
11عبدالرحمان

ي990321311221
يةخديجةالعثمان  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

11عبدالرحمان

يةعثمانالنارصي990322311325 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
12عبدالرحمان

يةبسمةمقران990323311487 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
12عبدالرحمان

ي990324311559
يةخالدالشيحان  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

12عبدالرحمان

يةسكينةشبان990325311560 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
12عبدالرحمان

يةسميةايت الحاج990326311834 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
12عبدالرحمان

يةزكرياءمعي  990327311837 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
12عبدالرحمان

ىالغالي990328311882 يةبشر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
12عبدالرحمان
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ي990329312340 يةعزالدينالناج  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
12عبدالرحمان

يةلبن الرشيدي990330312420 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
12عبدالرحمان

يةهشامالمرابط990331312603 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
12عبدالرحمان

يةسكينةوركات990332312940 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
12عبدالرحمان

يةمحمداهرى990333313307 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
13عبدالرحمان

يةسكينةبلهاشمي990334313811 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
13عبدالرحمان

يةزينبعدناوي990335314207 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
13عبدالرحمان

يةاملالخافق990336314376 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
13عبدالرحمان

يةغزالنعامري990337315403 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
13عبدالرحمان

يةرشيدالوحسوسي990338315653 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
13عبدالرحمان

يةفؤاداجبوحة990339315835 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
13عبدالرحمان
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةحنانالعاللي990340316024 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
13عبدالرحمان

يةخلدونالناهي990341317041 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
13عبدالرحمان

يةمينةالرامي990342317203 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
13عبدالرحمان

يةكوثرشعيج990343317426 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
13عبدالرحمان

يةنعيمةاألزرق990344317686 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
14عبدالرحمان

يةنجيبباكي990345317805 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
14عبدالرحمان

ة990346318299 يةوالءلخبت   ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
14عبدالرحمان

يةفاطمةاعمار990347318626 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
14عبدالرحمان

ي990348318826 يةحفصةبنشیشر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
14عبدالرحمان

يةحمزةقعنبو990349318827 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
14عبدالرحمان

يةكوثرسان990350318883 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
14عبدالرحمان
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةجاللعمور990351319032 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
14عبدالرحمان

يةمصطف المنصوري990352319084 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
14عبدالرحمان

يةعبد العزيزخدى990353319406 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
14عبدالرحمان

ي990354320180 يةعبدالمومناليعقون  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
14عبدالرحمان

يةمحمدوهيب990355321638 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
15عبدالرحمان

يةمريمفارس990356321645 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
15عبدالرحمان

يةمصطف حبالوي990357321768 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
15عبدالرحمان

يةفيصلالهيمص990358321993 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
15عبدالرحمان

يةعبد العزيزالروجي990359322019 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
15عبدالرحمان

يةعواطفالفرع990360323217 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
15عبدالرحمان

يةعبدالحكيمبابا990361323338 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
15عبدالرحمان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي990362324219
فاطمة شوفر

يةالزهراء ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
15عبدالرحمان

يةعمرصابر990363324376 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
15عبدالرحمان

يةجمالواويرس990364324398 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
15عبدالرحمان

يةفردوسمسامح990365324535 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
15عبدالرحمان

يةعثمانالعبدي990366324632 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
16عبدالرحمان

يةايوبالزويىلي990367325008 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
16عبدالرحمان

يةعائشةادعىلي990368325025 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
16عبدالرحمان

يةمريمكرواض990369325200 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
16عبدالرحمان

يةابراهيمكيسان990370325521 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
16عبدالرحمان

يةعبدالرحيمالتداوي990371325799 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
16عبدالرحمان

ىصادق990372326363 يةبشر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
16عبدالرحمان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةعبد الفتاحالصالجي990373326863 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
16عبدالرحمان

يةإسماعيلأمسكور990374327152 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
16عبدالرحمان

يةاحمداوتسوكة990375327156 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
16عبدالرحمان

يةخديجةبنشلوح990376327164 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
16عبدالرحمان

فالفضالوي990377327335 يةارسر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
17عبدالرحمان

يةخديجةوسكسو990378327897 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
17عبدالرحمان

يةسناءالغزالي990379327964 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
17عبدالرحمان

يةحسناءبوالشيخ990380328026 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
17عبدالرحمان

يةنزهةالبورزكي990381328084 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
17عبدالرحمان

يةعمرالغور990382328329 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
17عبدالرحمان

يةمحمد امي  مصدق990383328515 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
17عبدالرحمان
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جماعي استدعاء

يةحمزةأحيدوش990384328569 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
17عبدالرحمان

يةهدىعبيد990385328599 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
17عبدالرحمان

يةمروانالعالوي990386329039 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
17عبدالرحمان

ية محمدجابر990387329041 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
17عبدالرحمان

ي990388329670
يةهندمعروف  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

18عبدالرحمان

يةايوببوحسون990389329945 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
18عبدالرحمان

ان990390330507 يةسهامجت  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
18عبدالرحمان

فاطمة بكار990391330624
يةالزهراء ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

18عبدالرحمان

يةأسيةظريف990392330856 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
18عبدالرحمان

ي990393331271
يةسفيانعرفون  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

18عبدالرحمان

يةعبدهللاملكان990394331565 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
18عبدالرحمان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةحمزةجط990395331622 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
18عبدالرحمان

يةخليلالعجيىلي990396331722 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
18عبدالرحمان

يةعبد العاليايت عىلي990397331758 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
18عبدالرحمان

يةياسي  طلوع990398332293 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
18عبدالرحمان

يةهشامأيت عدي990399332421 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
19عبدالرحمان

يةمريمبن حمو990400332457 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
19عبدالرحمان

يةمحمدالزوين990401333161 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
19عبدالرحمان

يةصفاءمفتاح990402333276 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
19عبدالرحمان

يةزكرياءكوران990403333521 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
19عبدالرحمان

وزي990404333754 يةمصطف الت  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
19عبدالرحمان

يةياسي  الفائزي990405334129 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
19عبدالرحمان
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جماعي استدعاء

يةمحمدقلمون990406334220 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
19عبدالرحمان

يةعبد هللابوزنداك990407334314 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
19عبدالرحمان

يةسكينةايت الحاج990408334772 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
19عبدالرحمان

ي990409335107
يةيوسفدحمان  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

19عبدالرحمان

يةاسماعيلاقدم990410335273 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
20عبدالرحمان

يةزينببوطالب990411335863 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
20عبدالرحمان

يةمريمالفاتجي990412335996 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
20عبدالرحمان

ي990413336190
يةسعيدةمرتفر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

20عبدالرحمان

يةفاطمةبنحشي990414336191 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
20عبدالرحمان

يةسناءعصام990415336245 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
20عبدالرحمان

ية زينب زراد990416336679 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
20عبدالرحمان
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يةعبدهللاايت عىلي990417336748 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
20عبدالرحمان

يةامالالموالت990418337175 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
20عبدالرحمان

يةكمالاشدير990419337314 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
20عبدالرحمان

يةكريمة حربال990420337890 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
20عبدالرحمان

يةرشيدةأحبيب990421338204 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
21عبدالرحمان

يةفاطمةايت احمد990422338311 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
21عبدالرحمان

يةمحمدالجراري990423338400 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
21عبدالرحمان

يةسهامادار990424338567 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
21عبدالرحمان

يةعبدالرزاقشاكر990425338820 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
21عبدالرحمان

يةوليدبن عبو990426339028 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
21عبدالرحمان

يةايوبالستالوي990427339288 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
21عبدالرحمان
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يةالحبيبأوعابد990428339376 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
21عبدالرحمان

يةمصطف كوفال990429339801 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
21عبدالرحمان

يةايوبازكاغ990430339853 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
21عبدالرحمان

يةزكرياءعلوان990431340156 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
21عبدالرحمان

يةلحسنعشاق990432340427 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
22عبدالرحمان

يةإسماعيلاوزييات990433340720 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
22عبدالرحمان

يةلبن السعيدي990434341054 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
22عبدالرحمان

يةشيماءنفيشي990435341067 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
22عبدالرحمان

يةأيوبفرتات990436341082 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
22عبدالرحمان

يةالحسي  ايت يوسف990437341358 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
22عبدالرحمان

يةمجيدةخيالي990438341426 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
22عبدالرحمان
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يةلوبنةوحواد990439341711 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
22عبدالرحمان

يةمصطف لمسكي990440341755 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
22عبدالرحمان

يةفاطمةالوريكي990441342304 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
22عبدالرحمان

يةنجاةلكحل990442343156 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
22عبدالرحمان

يةرضوانالبو990443343730 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
23عبدالرحمان

يةايوبمجاهيد990444343818 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
23عبدالرحمان

يةمنصورالمعتصم990445344263 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
23عبدالرحمان

يةهندابوريال990446344925 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
23عبدالرحمان

يبشار990447346012 يةعبدالغن  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
23عبدالرحمان

يةهندفرحات990448346209 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
23عبدالرحمان

يةفتيحةأوتزوغيت990449346513 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
23عبدالرحمان
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يةحوريةالزروكي990450346781 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
23عبدالرحمان

يةعبدالدائمالهواري990451346975 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
23عبدالرحمان

يةحوريةشوهب990452346989 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
23عبدالرحمان

يةايوببوحفص990453347047 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
23عبدالرحمان

يةنزهةايت رحو990454347543 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
24عبدالرحمان

ي990455347834
يةأيمنالصديفر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

24عبدالرحمان

يط990456348122 يةساميةبورسر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
24عبدالرحمان

يةسعادزفي  990457348427 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
24عبدالرحمان

يةلطيفةامغار990458348691 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
24عبدالرحمان

يةإيمانحمي990459350518 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
24عبدالرحمان

يةيونسالغازي990460350737 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
24عبدالرحمان
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كي990461351188
يةأميمةالتر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

24عبدالرحمان

ي990462351273 يةيونسالشين  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
24عبدالرحمان

يةهاجردادا990463351477 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
24عبدالرحمان

يةيونسأوالطيب990464351552 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
24عبدالرحمان

يةمحمدايت المودن990465351567 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
25عبدالرحمان

يةالمصطف الديداوي990466351641 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
25عبدالرحمان

يةشيماءاليسع990467351830 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
25عبدالرحمان

ي990468352696
يةسكينةمزيان  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

25عبدالرحمان

يةماجدةاحليف990469353428 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
25عبدالرحمان

ي990470353914
يةمحماد الناهض  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

25عبدالرحمان

يةنشينبنشلخة990471353927 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
25عبدالرحمان
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يةليىلالشالغمي990472354182 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
25عبدالرحمان

يةياسي  ايت الدوش990473354416 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
25عبدالرحمان

يةأمي  بالليت990474355174 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
25عبدالرحمان

يةايمانإساون990475355210 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
25عبدالرحمان

ىايت اعشة990476355277 يةبشر ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
26عبدالرحمان

يةخولةمالو990477355309 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
26عبدالرحمان

يةخديجةضابع990478355435 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
26عبدالرحمان

يةرضواناوبويا990479355591 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
26عبدالرحمان

يةمحمدادهم990480355634 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
26عبدالرحمان

يةوفاءأماكي990481355662 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
26عبدالرحمان

يةكريمةأهالل990482355810 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
26عبدالرحمان
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يةمريمكاسم990483356297 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
26عبدالرحمان

يةيوسفشجري990484356304 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
26عبدالرحمان

يةصباحالرامي990485356518 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
26عبدالرحمان

يةعبد المولباجدي990486356523 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
26عبدالرحمان

يةعائشةلميل990487356709 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
27عبدالرحمان

ي990488356775
يةمحمدكضيض  ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

27عبدالرحمان

يةكمالأدراق990489357411 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
27عبدالرحمان

يةإيمانالعالي990490357514 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
27عبدالرحمان

يةليىلبوعصابة990491357685 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
27عبدالرحمان

يةكوثرالسالكة990492357750 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
27عبدالرحمان

يةلمياءالماكري990493357829 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
27عبدالرحمان
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فاطمة دريوش990494357974
يةالزهراء ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 

27عبدالرحمان

يةخالدارحيحيل990495358591 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
27عبدالرحمان

يةعزالدينالعبداالوي990496358593 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
27عبدالرحمان

يةنوالامزولي990497359361 ز الثانوية التأهيلية سيدي اللغة االنجلئ 
27عبدالرحمان

ي990498359374 يةخديجةالطالن  ز 1الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةزين العابدينلكتاوي990499359679 ز 1الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةكريمالفاطمي990500360230 ز 1الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990501360316
يةيونسبوخلف  ز 1الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةنبيلالناشط990502360349 ز 1الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةإسماعيلأيت يوسف990503360689 ز 1الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسعادابوشاب990504360865 ز 1الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةعبد اللطيفابوالصت 990505361310 ز 1الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعبداللطيففاسكة990506361512 ز 1الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعمادالعطار990507362117 ز 1الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعادلالغازي990508362348 ز 2الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةهشامأيت براهيم اعي990509362675 ز 2الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990510363215
يةجوادلطف  ز 2الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةفاطمةبلعجاج990511363242 ز 2الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةابراهيمالمديز990512363585 ز 2الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةزكرياءالعلوة990513364868 ز 2الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي إحالن990514365568 فاطمة حبين 
يةالزهراء ز 2الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمريمبويحياوي990515365964 ز 2الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةحريةاسفاو990516366886 ز 2الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990517368492
يةياسي  المنان  ز 2الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةأيوبايت اومغار990518370557 ز 3الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةهندالقاموسي990519370979 ز 3الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةحسنحداش990520371387 ز 3الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يإدريشي990521373750
يةعبدالغان  ز 3الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةاسماعيلاولال990522374367 ز 3الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسوسنبوعزة990523374602 ز 3الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةفاطمةأوالدبالة990524375321 ز 3الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسفيانحمودة990525375904 ز 3الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةاسماءعشية990526376037 ز 3الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةمحمدالعابيد990527377306 ز 3الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةنسيمةايت اعريبة990528377374 ز 4الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمحمدوحمان990529377438 ز 4الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةاسماءدريكة990530378872 ز 4الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةحفصةالعرساوي990531379922 ز 4الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمليكةالجت  990532381052 ز 4الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةدنيابهطاط990533381516 ز 4الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةحنانايت الحاج990534383972 ز 4الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةاحمادبوهيا990535384585 ز 4الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةليىلزاهم990536386172 ز 4الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةحفيظةبوحميد990537387409 ز 4الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةمحمدالزهري990538388142 ز 5الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةأملبيدان990539388446 ز 5الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعثمانالرامي990540388888 ز 5الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةاوانجميلة990541389146 ز 5الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990542389284 يةحوريةالرجراج  ز 5الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمليكةالعنايت990543389352 ز 5الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990544389705 يةحسناءالعرين  ز 5الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةأميمةالغوات990545389743 ز 5الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةحنانلفروكي990546389817 ز 5الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسليمانعاصيم990547391795 ز 5الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةاسماعيلبوشكرة990548392543 ز 6الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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ةالصحراوي990549393827 يةزهت  ز 6الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةصالح الدينالوضحة990550394528 ز 6الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةرشيدالمومن990551394800 ز 6الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةاميمةكرومي990552394930 ز 6الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةإيمانبوهدو990553395346 ز 6الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةامالبن الغازي990554396088 ز 6الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةهشامايت ابحت 990555397141 ز 6الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةرجاءزركىلي990556397754 ز 6الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةيوسفنجماوي990557397965 ز 6الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةرجاءعماري990558400061 ز 7الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةايوبعماري990559400429 ز 7الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

Page 1824/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

990560401266
الوليدي 
يةأسامةاشميعة ز 7الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

فالشبوت990561402423 يةأرسر ز 7الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةفاطمةمزيان990562402612 ز 7الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسلوىمكوار990563402874 ز 7الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990564404933
يةكريمةحموسر ز 7الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسلمبزيزي990565407519 ز 7الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

990566409169
ايت سعيد 

يةيونسارحو ز 7الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمصطف برغوت990567409825 ز 7الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةابراهيمايت المودن990568409889 ز 8الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةامالبنبوخريص990569410051 ز 8الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةهندرمضان990570410459 ز 8الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةمن الطوسي990571410493 ز 8الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةحافظسعيدي990572410798 ز 8الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعادلالكرضا990573412035 ز 8الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةأنسالجعفري990574412236 ز 8الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةحفيظمساعد990575412708 ز 8الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمحسي  ازعي990576413859 ز 8الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمصطف العزاوي990577414108 ز 8الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ية لطيفةالمودن990578414350 ز 9الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسعيدالغازي990579415205 ز 9الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةلبن بوطيب990580415229 ز 9الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990581415895
يةهشاموحفر ز 9الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةعصاماألزهاري990582416408 ز 9الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةصابرينانفاوي990583419990 ز 9الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةزهرةالفراسي990584420362 ز 9الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعفافمديح990585420799 ز 9الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسفيانأيت بعيا990586420801 ز 9الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةخولةبوساكي990587420815 ز 9الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةاميمةالنتاش990588420959 ز 10الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةفرحايت الزاويت990589421457 ز 10الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةنجاةابوالنوافل990590421905 ز 10الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةيمن اليونشي990591422903 ز 10الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةحمزةاالفراوي990592422925 ز 10الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةمن بوافران990593423048 ز 10الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

فاطمة لمادي990594424051
يةالزهراء ز 10الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمصطف أيت الصغت 990595425091 ز 10الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةردادالنمىلي990596425887 ز 10الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يفةالسفاج990597426831 يةرسر ز 10الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةأمينةالباز990598427685 ز 11الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةربيعةلمريض990599428201 ز 11الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةيوسفادموالي990600428225 ز 11الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعبد الرحيماكرام990601428471 ز 11الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمحمدامالح990602428504 ز 11الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةشيماءهليل990603428964 ز 11الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةسوميةأزناك990604428965 ز 11الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةرشيدأفاطي990605430115 ز 11الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعبد العزيزبرحو990606430582 ز 11الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةخديجةمزوز990607431484 ز 11الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990608431725 يةكريمةالقن  ز 12الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمريمسفيان990609432138 ز 12الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990610433225 يةفاطمةعيشر ز 12الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعمررضوان990611433798 ز 12الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةليىلالقمري990612433912 ز 12الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةرجاءبن ا عمر990613434423 ز 12الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمينةالكابوس990614434599 ز 12الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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ي990615434735 يةفؤادالنوينر ز 12الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990616435689
يةيوسفاحميدان  ز 12الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةابتهاللفقيه990617436526 ز 12الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةاحمداالنصاري990618437178 ز 13الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةيوسفالنيىلي990619438137 ز 13الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةحسناءجعباري990620438272 ز 13الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

فلشهب990621438603 يةارسر ز 13الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمرادكحول990622438671 ز 13الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990623439538 يةحميدالمسين  ز 13الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعبد الواحدأشيو990624440403 ز 13الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعبدالوهابالجنيد990625440467 ز 13الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةنور الدينادرار990626440657 ز 13الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةيوسفايت احمد990627441580 ز 13الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةحمزةمساعد990628442389 ز 14الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةإيمانازريكم990629443162 ز 14الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ش990630443486 يةحكيمةالت  ز 14الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةامينةالحادك990631444640 ز 14الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990632445570
يةمحمدالدغوع  ز 14الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةنعمانموحداى990633445728 ز 14الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةهشاملكتاوي990634446398 ز 14الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990635446426
يةأيوبالميمون  ز 14الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةالحسي  لفنيش990636446865 ز 14الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةليىلواعديدي990637446973 ز 14الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعبد الرحماناألزهري990638447282 ز 15الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسعيدايت لحسن990639447485 ز 15الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةاسامةمرزوك990640447825 ز 15الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمباركالعشاوي990641448262 ز 15الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةرضوان نجماوي990642448389 ز 15الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةهندونيس990643448643 ز 15الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990644449960 يةعثمانالغينر ز 15الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةيونسلكتاوي990645450285 ز 15الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمريممخلص990646451050 ز 15الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمصطف أمغار990647451447 ز 15الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةبسمةفرحات990648451893 ز 16الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمروانالسفيوي990649452167 ز 16الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعىليبن رايس990650452216 ز 16الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةفردوسحسوان990651452841 ز 16الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعصامالنجاري990652452857 ز 16الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةرشيدالشاوي990653453412 ز 16الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسعادبن سكو990654453446 ز 16الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمينةخوي990655453616 ز 16الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعزالدينايت حم قدور990656453883 ز 16الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

وك990657456748 يةمباركمت  ز 16الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةاسماعيلازمماي990658457418 ز 17الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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ي990659460591 يةوئامحبين  ز 17الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةفتيحةالعظيمي990660461166 ز 17الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمريمةالحميدي990661461296 ز 17الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسهاملمعاوي990662461541 ز 17الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةفاطمةجبون990663461601 ز 17الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعبد اللطيفاد ابراهيم990664462389 ز 17الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةنجيةازوين990665463503 ز 17الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةيوسفالعكيدي990666463854 ز 17الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةيوسفاباعىلي990667465460 ز 17الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990668465668
يةاسامةبلعياسر ز 18الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعادلبشار990669466365 ز 18الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةعبد العاليالعشاوي990670466591 ز 18الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةحمزةالعالمي990671467084 ز 18الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعادلحمدان990672467368 ز 18الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةرياجيعبد الحكيم990673467737 ز 18الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةيوسفحاتمي990674467776 ز 18الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعمادبن عىلي990675467859 ز 18الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعبدالكريمادمختار990676468013 ز 18الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةخولةالحيدي990677468982 ز 18الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةليىلالمسعودي990678469615 ز 19الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةلحسنالمؤدن990679470869 ز 19الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمن بن التومي990680470955 ز 19الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةسهامبنعمار990681471137 ز 19الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعبد السميعبنحميدو990682471527 ز 19الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةياسي  ايت اعىلي انارص990683471729 ز 19الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةفدوىالعامري990684472360 ز 19الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةأميمةبابراهيم990685473191 ز 19الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعادلالجداد990686473294 ز 19الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةيونسمخليص990687473440 ز 19الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةجهانالسماللي990688473682 ز 20الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةآمالالمدنوب990689473715 ز 20الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةأمينةكوكاش990690475723 ز 20الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةيوسفتيم990691476372 ز 20الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةيوسفالزاويت990692477397 ز 20الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةغيثةزروال990693477610 ز 20الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةالحسي  ركيع990694477715 ز 20الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعزيزاوحيد990695477989 ز 20الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةايوبايت رزوق990696478742 ز 20الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةلحسنايت نارص990697478916 ز 20الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمون بقشيش990698478952 ز 21الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990699479882 يةأمينةدواج  ز 21الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةرشيدأنجار990700480731 ز 21الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةرض القدوري990701480868 ز 21الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةابتسامجديد990702481847 ز 21الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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ي990703482196 يةخديجةالياسن  ز 21الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990704482247 يةأمي  الكننر ز 21الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسعيدةايت مسكور990705482345 ز 21الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةرجاءالحيدودي990706482800 ز 21الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

فاطمة بوريم990707482919
يةالزهراء ز 21الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمصطف لهكاك990708485300 ز 22الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةرشيدعدية990709485677 ز 22الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةصالح الدينالفضيىلي990710485912 ز 22الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعبدهللاالعزيري990711486452 ز 22الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةحفيظةجوي990712486836 ز 22الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

فاطمة ايت موهو990713486928
يةالزهراء ز 22الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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ض990714488001 يةعياشةامعت  ز 22الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةإسماعيلبلفول990715488092 ز 22الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةحمزةزروال990716488273 ز 22الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمينةعوماي990717489576 ز 22الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990718490152
يةشيماءريففر ز 23الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسعيدايت واحمان990719490276 ز 23الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةزينببلمختار990720490354 ز 23الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990721490626 يةدنياقرويشر ز 23الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةايوبالمهيىلي990722492098 ز 23الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةرضوانزهت 990723492100 ز 23الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمحمدالعبدي990724492227 ز 23الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةفدوىلكحيىلي990725492403 ز 23الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسعادالغول990726492437 ز 23الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعبد الكريمأمرهون990727493366 ز 23الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ةنجيب990728493399 يةسمت  ز 24الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990729494835 يةامينةبوتن  ز 24الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990730496449
يةليىلالحيان  ز 24الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةأحمدأزركي990731496505 ز 24الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمن المجتهد990732496782 ز 24الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعبد العاليالتاݣم990733497381 ز 24الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةحسناءوانا990734497744 ز 24الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ةالهرشاوي990735497765 يةسمت  ز 24الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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ي990736497771
يةياسي  الطوران  ز 24الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةابراهيمبوتكرا990737498575 ز 24الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

فاطمة ابيك990738498580
يةالزهراء ز 25الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

فاطمة بوخريص990739498764
يةالزهراء ز 25الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةعزيزالقايدي990740498975 ز 25الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ة990741499132 يةاحمدستر ز 25الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسفيانخدروف990742499134 ز 25الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةمحمدمحادي990743499188 ز 25الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةسعيدةبوتلكاست990744499246 ز 25الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةياسي  الدمون990745499488 ز 25الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

يةنورةبغد990746501884 ز 25الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 
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يةهدىأبوالنور990747501960 ز 25الثانوية التأهيلية محمد السادساللغة االنجلئ 

ي990748502309
يةهدىشوفر ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

1اإلدريسي

فاطمة الباهي990749503041
يةالزهراء ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

1اإلدريسي

يةعمربونعالة990750503306 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
1اإلدريسي

يةسعيدةالعبدالوي990751504228 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
1اإلدريسي

يةمحمداوقاسي990752504327 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
1اإلدريسي

يةحسنالصديق990753505377 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
1اإلدريسي

يةباللأوالئك990754506026 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
1اإلدريسي

يةسعيدبن الشيخ990755507021 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
1اإلدريسي

يةيونسالعماري990756507088 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
1اإلدريسي

يةالمهديدحومي990757508630 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
1اإلدريسي
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يةمريمافالح990758508998 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
1اإلدريسي

فاطمة كريشاة990759509718
يةالزهراء ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

2اإلدريسي

يةعائشةوحدو990760511689 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
2اإلدريسي

يةاسماعيلبوهوش990761512423 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
2اإلدريسي

يةعبد العزيزبقاس990762512813 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
2اإلدريسي

يةإيمانأسحراوي990763513534 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
2اإلدريسي

يةعمرايت تدرارت990764514509 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
2اإلدريسي

وي990765514703 يةهشامنيتر ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
2اإلدريسي

ي990766514745 يةحسناءالزينن  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
2اإلدريسي

يةصالح الدينشلواح990767516416 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
2اإلدريسي

يةالحسي  الكبوس990768516993 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
2اإلدريسي
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يةيشىابوخر990769517810 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
2اإلدريسي

ار990770517987 يةمريملت   ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
3اإلدريسي

ي990771518344
يةمريمايت القاض  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

3اإلدريسي

ي990772518888 يةزينببنحاج  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
3اإلدريسي

يةعمراوزدين990773519021 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
3اإلدريسي

يةاسماءالحيمر990774519101 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
3اإلدريسي

ي990775519404
يةاسماعيلحسنون  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

3اإلدريسي

يةالحسي  زهيد990776519712 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
3اإلدريسي

يةخالدارجدال990777520075 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
3اإلدريسي

ية نوالزهري990778521456 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
3اإلدريسي

يةراضيةالمرتحيل990779521928 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
3اإلدريسي
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يابن الكيحل990780522147 يةعبد الغن  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
3اإلدريسي

يةزينبحميد990781522409 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
4اإلدريسي

يةزكرياءالمرس990782522419 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
4اإلدريسي

يةعبد الحميدأرهاب990783522462 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
4اإلدريسي

ي990784525332
يةبهيةالشمج  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

4اإلدريسي

يةهشاماموش990785526134 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
4اإلدريسي

ي990786526698
يةعزوزالعاطف  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

4اإلدريسي

يةاسماعيلالقرس990787527357 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
4اإلدريسي

يةسليمةايت امبارك990788527433 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
4اإلدريسي

ش990789527588 يةحمزةالحت  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
4اإلدريسي

يةحسنباروش990790528211 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
4اإلدريسي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ان990791528678 يةيشىبت  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
4اإلدريسي

يةعصاممرزاق990792532445 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
5اإلدريسي

يةبهيةبنسلم990793533717 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
5اإلدريسي

يةاسماءمسعادي990794535138 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
5اإلدريسي

يةاسماءبن ركاش990795535827 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
5اإلدريسي

يةليىلالسايشي990796536303 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
5اإلدريسي

يةيوسفبنيوب990797536337 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
5اإلدريسي

يةامالبنديدة990798536425 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
5اإلدريسي

يةسلمةبقال990799537269 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
5اإلدريسي

يةزينبلمهي  990800537496 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
5اإلدريسي

يةرشيدالمتوكل990801538314 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
5اإلدريسي
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جماعي استدعاء

امو990802538770 يةسارةالشر ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
5اإلدريسي

يةسفيانالدروي990803538856 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
6اإلدريسي

يةجيهانبنجابر990804539586 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
6اإلدريسي

يةليىلبوشينة990805539893 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
6اإلدريسي

يةهجربن صالح990806540450 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
6اإلدريسي

يةرجاءالدرقاوي990807540858 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
6اإلدريسي

ي990808541826 فاطمة مغن 
يةالزهراء ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

6اإلدريسي

يةمحسنبوزيد990809543034 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
6اإلدريسي

يةاسماء ايت بوبكر990810543378 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
6اإلدريسي

ي990811543455
يةمريمالساج  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

6اإلدريسي

يةيوسفجامو990812543981 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
6اإلدريسي
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فالحادق990813544243 يةأرسر ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
6اإلدريسي

يةيوسفافرياد990814545671 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
7اإلدريسي

يةسكينةالرايشي990815545838 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
7اإلدريسي

يةاحالممكان990816546310 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
7اإلدريسي

يةاسماعيلحمور990817546709 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
7اإلدريسي

يةأيمنالدرداري990818547165 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
7اإلدريسي

يةعبد الحميدادبهوا990819548019 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
7اإلدريسي

يةخديجةبولحسن990820549170 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
7اإلدريسي

يةفاطمةبرزيز990821550709 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
7اإلدريسي

يةمحمدألواح990822550723 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
7اإلدريسي

ي990823551672 يةكمالالمرتن  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
7اإلدريسي
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يةأيوبالشاردي990824551702 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
7اإلدريسي

يةمحمدامدجار990825552293 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
8اإلدريسي

يةأميمةعاك990826553059 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
8اإلدريسي

990827553229
االدريشي 
يةسعادجويشة ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

8اإلدريسي

وس990828553782 يةخديجةبت  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
8اإلدريسي

يةنشينالضاية990829554045 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
8اإلدريسي

ي990830554202 يةأحالمالفاهت  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
8اإلدريسي

يةحمزةبن حدة990831554678 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
8اإلدريسي

ىالهاشمي990832554784 يةبشر ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
8اإلدريسي

يةرضواناقباب990833555048 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
8اإلدريسي

يةيوسفالباز990834555087 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
8اإلدريسي
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يةضجبوجوط990835555328 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
8اإلدريسي

يةعبد الحليمرابح990836555460 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
9اإلدريسي

يةمريمبرديش990837555737 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
9اإلدريسي

يةيونسموديد990838556109 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
9اإلدريسي

يةيونسالدرويش990839556401 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
9اإلدريسي

يةياسي  امنصور990840556456 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
9اإلدريسي

ي990841556761
يةرشيدالزيتون  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

9اإلدريسي

يةسليمانالفركىلي990842556950 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
9اإلدريسي

يةايوببوعبيد990843557078 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
9اإلدريسي

ي990844557081
يةحمزةالميمون  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

9اإلدريسي

يةالحسي  اوشن990845558113 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
9اإلدريسي
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جماعي استدعاء

يةحكيمدينار990846558884 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
9اإلدريسي

يةوفاءمرشد990847561284 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
10اإلدريسي

فاطمة العفوي990848561340
يةالزهراء ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

10اإلدريسي

يةابراهيمازوين990849561533 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
10اإلدريسي

يةبدركنيون990850561696 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
10اإلدريسي

يةمصطف نايت عبد هللا990851561954 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
10اإلدريسي

يةسارةبنعمار990852562080 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
10اإلدريسي

يةصباحايت حدة990853562369 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
10اإلدريسي

يةسارةالكراري990854563014 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
10اإلدريسي

يةانسبوناكي990855563981 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
10اإلدريسي

ي990856564247
يةوفاءجرف  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

10اإلدريسي
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يةايوبزرهاوي990857564951 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
10اإلدريسي

يةعبد الباسطشارف990858565080 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
11اإلدريسي

يةمصطف فكري990859565507 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
11اإلدريسي

يةهجرالمصواب990860566193 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
11اإلدريسي

يةعبدالرحيمأيت محند990861566612 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
11اإلدريسي

ي990862567471
يةمروانالرفيفر ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

11اإلدريسي

يةنورالدينمومن990863567704 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
11اإلدريسي

يةايمانزهت 990864567828 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
11اإلدريسي

يةخالدكمال990865568516 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
11اإلدريسي

يةنبيلامالح990866568550 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
11اإلدريسي

يةسارةصاردي990867569070 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
11اإلدريسي
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كاوي990868569345 فاطمة الت 
يةالزهراء ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

11اإلدريسي

فاطمة تادري990869570855
يةالزهراء ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

12اإلدريسي

يةطارقخاطب العلوي990870571320 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
12اإلدريسي

يةلطيفةكديمي990871571446 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
12اإلدريسي

اقعلوي990872571592 يةإرسر ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
12اإلدريسي

يةزينب الهرضة990873571969 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
12اإلدريسي

يةنزهةبوصالح990874572002 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
12اإلدريسي

فاطمة ايت بن لحسن990875573014
يةالزهراء ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

12اإلدريسي

يةنجوةالكرومي990876573442 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
12اإلدريسي

فاطمة لعديدوي990877573748
يةالزهراء ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

12اإلدريسي

يةمريمابن الطالب990878574241 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
12اإلدريسي
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يةعبدهللاسموم990879574310 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
12اإلدريسي

 فاطمة عاشور990880574938
يةالزهراء ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

13اإلدريسي

يةمونةاالصفر990881574948 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
13اإلدريسي

يةعبدهللاالريش990882575011 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
13اإلدريسي

ي990883575809
يةهشاملخلوف  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

13اإلدريسي

يةعبدالغفوركروم990884576272 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
13اإلدريسي

يةمريمبالة990885576306 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
13اإلدريسي

يةزينبخيدوس990886576580 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
13اإلدريسي

ي990887577333
يةحفصةالحمدان  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

13اإلدريسي

يةسفيانأزوض990888578178 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
13اإلدريسي

يةرابحةاجداع990889578347 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
13اإلدريسي
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةكريمإقيش990890578850 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
13اإلدريسي

يةمريمأيت أمهرا990891579845 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
14اإلدريسي

يةسناءالباز990892580961 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
14اإلدريسي

ي990893581211 يةعبد الحقالعربون  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
14اإلدريسي

يةعاصمامغري990894581540 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
14اإلدريسي

يةيونسبوضاد990895581937 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
14اإلدريسي

990896582914
يةنورالدينازوج  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

14اإلدريسي

يةأيوبالعرش990897583535 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
14اإلدريسي

يةآسيةموستبشت 990898584930 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
14اإلدريسي

يةمريمبولعيد990899585192 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
14اإلدريسي

ة990900585678 يةغيثةلعمت  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
14اإلدريسي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةفتيحةالواسي990901585896 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
14اإلدريسي

يةمريمالدرقاوي990902586711 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
15اإلدريسي

ي990903589191
يةإبراهيمسانر ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

15اإلدريسي

يةمحمدامغري990904589925 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
15اإلدريسي

يةأمالإدريشي990905590356 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
15اإلدريسي

يةايمانبساط990906591089 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
15اإلدريسي

يةحمزةعقاد990907591390 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
15اإلدريسي

ي990908592234
يةامي  الرزيفر ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

15اإلدريسي

يةحسنبنعىلي990909593578 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
15اإلدريسي

يةعبد العزيزالصالجي990910594469 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
15اإلدريسي

يةحمزةكستيح990911594569 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
15اإلدريسي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةعبد الرحيمالمرقاوي990912594706 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
15اإلدريسي

يةنزار خالدالناصح990913597300 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
16اإلدريسي

فاطمة عاللي990914597899
يةالزهراء ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

16اإلدريسي

ي990915597924
يةسليمةالسلمان  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

16اإلدريسي

ي990916597956
يةسالمةبلمدن  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

16اإلدريسي

يةحمزةابوحفص990917598341 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
16اإلدريسي

يةعبدالمالكالبوضاري990918598369 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
16اإلدريسي

يةأمي  رحمون990919598620 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
16اإلدريسي

يةودادبوزيد990920598716 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
16اإلدريسي

يةفاطمةاوزيوا990921599173 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
16اإلدريسي

يةخالدأيت قدور990922601478 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
16اإلدريسي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةخالدالعينوس990923602225 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
16اإلدريسي

يةسارةحيقة990924602736 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
17اإلدريسي

ية أيوبإيد لحسن990925603559 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
17اإلدريسي

يةمحمد عدنانوديع990926604144 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
17اإلدريسي

يةخالدحيدة990927604513 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
17اإلدريسي

يةلبن البوعقيىلي990928604913 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
17اإلدريسي

فاطمة اشحيم990929605837
يةالزهراء ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

17اإلدريسي

يةربيعةايت الكبت 990930606317 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
17اإلدريسي

يةعبد العاطيتالمت990931606658 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
17اإلدريسي

يةكوثرنبيل990932606892 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
17اإلدريسي

يةمصطف اموش990933607278 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
17اإلدريسي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي990934607715
يةساميةاسليمان  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

17اإلدريسي

يةهدىنصاح990935607830 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
18اإلدريسي

يةربيعاكراط990936608218 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
18اإلدريسي

يةوئامنجاح990937608828 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
18اإلدريسي

ي990938610847 يةأيوبالحاج  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
18اإلدريسي

يةحياةالكامىلي990939611308 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
18اإلدريسي

ي990940611318 يةحمزةالنوين  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
18اإلدريسي

يةكوثرعابد990941612139 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
18اإلدريسي

يةحسناءدحمان990942612471 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
18اإلدريسي

يةمريمازناك990943612538 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
18اإلدريسي

يةشيماءأديب990944612766 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
18اإلدريسي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةجمالمسعودي990945612898 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
18اإلدريسي

يةمحمدمرشد990946613794 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
19اإلدريسي

يةايمانتوفكة990947614659 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
19اإلدريسي

يةزهرةزايود990948614768 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
19اإلدريسي

ي990949615938 يةجمال الدينالطالن  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
19اإلدريسي

يةسلوىالحجام990950616075 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
19اإلدريسي

ةحادق990951616510 يةزهت  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
19اإلدريسي

يةيونسعابد990952617953 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
19اإلدريسي

ي990953618614
يةمحمدعبدان  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

19اإلدريسي

يةخليلبوهالل990954618788 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
19اإلدريسي

يةحفيظأوعيشة990955619224 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
19اإلدريسي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةرجاءالزغاري990956619259 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
19اإلدريسي

يةنوفلبلبياض990957619677 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
20اإلدريسي

يةسميةاكزول990958619841 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
20اإلدريسي

يةرشيدإريزي990959625939 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
20اإلدريسي

يةسعيدقاسي990960626878 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
20اإلدريسي

ي990961629559
يةسعادالحنان  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

20اإلدريسي

يةحمزةالبكري990962630144 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
20اإلدريسي

يةسارةالصيبط990963630684 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
20اإلدريسي

ي990964631214
يةادريسالكرمان  ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 

20اإلدريسي

يةنورالدينمسيليع990965631548 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
20اإلدريسي

يةهشامإرجاع990966632609 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
20اإلدريسي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يةوصالاكناو990967632723 ز الثانوية اإلعدادية الشريف اللغة االنجلئ 
20اإلدريسي

ي970001240784
1الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةالهامالفروفر

1الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةالهامالطوسي970002241417

1الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسعيدةالدرقاوي970003241576

1الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحسناءامزيلن970004241842

1الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسميةحيلو970005241968

1الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعاشةلعوينة970006242005

ةالرعيظة970007242132 1الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسمت 

1الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسعيدأبوماضا970008242421

1الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةاسماعيلالصالجي970009242484

1الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةياسي  حمودي970010242896
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد العاليبولفان970011243148

2الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةأمي  ديوان970012244198

2الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةأنسوشاطي970013244343

فاطمة الكابىلي970014244838
2الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةالزهراء

2الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةهندنتدارت970015244956

2الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةخديجةقاسمي970016245293

2الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد الرزاقبلجديد970017245312

2الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةفاروقايت تدرارت970018245576

2الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعصامالحنيوي970019245626

2الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسفيانالبلغمي970020246032

3الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبدالرحمنبال970021246085

Page 1863/2083
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمعاذبنطالب970022246370

3الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةصباحلعوينة970023247039

3الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةابتسامنزيه970024247244

ي970025247434
3الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحفصةالحمدان 

3الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةالشعيبيةالسعدي970026247678

ي970027247812
3الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةيوسفالجديان 

3الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمصطف لمي  970028248371

3الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةهيبةايت دحو970029248636

يإبراهيم970030248647 3الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةبن 

ابح970031249184 يبت  4الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد الناج 

يجريدر970032249453
4الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد الغان 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970033249683 4الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةياسي  الهداج 

4الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةأمينةالمسناوي970034249748

4الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةأنسلغريسة970035249831

4الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةاحسانابوعىلي970036249985

ي970037250825 4الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسهامالرجراج 

4الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحليمةبوزرمي  970038251113

4الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةالحبيبنجيم970039251222

4الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةصفيةلزهاري970040251421

5الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةفتيحةأمنتك970041251538

5الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبدالمجيدالسدي970042251704

5الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمريمحجاج970043251884
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةخديجةالحداد970044252339

5الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمرادبن زروال970045252379

5الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةناديةلبيب970046252570

5الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةجوادبلحيد970047253115

5الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةإلهامالداودي970048253522

5الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربية عبد الرحمانعريش970049253968

5الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةليىلأفقت 970050254105

6الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةياسي  الصفاوي970051254419

6الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسعاددحيدح970052254745

6الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد الرحمانالشقف970053254820

6الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةفاطمةالنارصي970054255085
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمحمدحميميدي970055255184

6الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةلطيفةالصالح970056255574

6الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسفيانوقروش970057255714

6الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسناءايت افقت 970058255810

6الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةخديجةكحماد970059256150

يق970060256390 6الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةيوسفبوعت 

ة970061256736 7الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسكينةامهيض 

ي970062257173
7الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد الحميدالصوف 

7الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعائشةخبازي970063257449

7الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةفتيحةبحفيظ970064258942

ي970065259517
7الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةامالالحسون 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ةملك970066259660 7الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةزهت 

7الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةياسي  الورداوي970067259769

7الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةلعزيزةهردو970068259911

7الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةشيماءالميس970069260652

ي970070260742
7الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمريمبلمحض 

8الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحمزةالرائيس970071260962

فاطمة مستلطف970072260996
8الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةالزهراء

فبدري970073261086 8الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةرسر

8الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحسناءهنباك970074261759

8الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةماجدةفريدي970075262228

8الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعثمانالمصباجي970076262260
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970077262556
8الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسناءحافض 

8الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةياسي  ايت بو970078262654

8الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةلحسنايت وعراب970079262755

8الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةيوسفالحمامي970080263012

9الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةتوفيقالداجي970081263065

9الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةدنياهب الري    ح970082263712

9الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمحمدالبندوري970083263776

و970084263869 9الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةزينبالعض 

9الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةأسامةبن دحمان970085264206

9الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمحسنلهوى970086264357

ي970087264540
9الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسناءالمرض 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمحمدحضت 970088264680

9الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمريمأيت أمغار970089264765

9الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسوميةالعضىلي970090265088

10الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعثمانحرافة970091265189

10الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةصابرينلومدين970092265407

10الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةفتيحةالصدقاوي970093265723

10الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمليكةالجداري970094265787

10الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةايوبنور اليقي  970095265805

10الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةأيوبخربوش970096265833

10الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحنانبنيجة970097266108

10الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةأيوبفرت970098266222
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970099266238
10الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسفيانالباسر

10الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةخديجةكرطيطة970100267180

11الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحليمةبحر الدين970101267215

970102267380
11الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةرجاءالبحت 

11الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةرشيدحارث970103267465

11الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعواطفاللويزي970104267488

11الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةأحمدحمداوي علوي970105267627

11الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةورديةأيت سعيد970106267656

11الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةيونسسوكارنو970107267669

11الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسليمةصانبا970108267920

11الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحنانالتونشي970109268173
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

11الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةرجاءاألنصاري970110268196

ي970111268239 12الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةفوزيةجناين 

ي970112268254
12الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمحمداليوسف 

12الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحسنجنطاري970113268365

12الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةهدىالمتوكل970114268910

12الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسارةݣليل970115268964

ي970116268982
12الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد العزيزاليوسف 

12الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحسنالدفالي970117269284

12الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةايداراعال970118269493

ي970119269560 12الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحليمةاعن 

يأسافار970120269577 12الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد الغن 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ح970121269699 13الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعزيزةالمنشر

13الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةالسعديةطارق970122269892

13الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةزكرياءالكركوري970123271177

13الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسفيانالرامي970124271527

13الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد الرحيمسنان970125271845

13الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةنورالدينبلمعلم970126271848

13الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةأيوبالعزوزي970127272013

13الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسفيانالعاللي970128272126

970129272290
فاطمة برنر

13الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةالزهراء

13الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةزينبناسل970130272820

ي970131273021
14الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةخديجةصديفر
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةالمصطف العقيل970132273236

14الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمحمدامحولن970133273260

14الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد هللاالمالكي970134273720

14الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةفتيحةالشهيبة970135274227

14الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةإيمانبنعمرة970136274493

شاح970137274796 14الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةأيوبرسر

ي970138274972
14الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحميدخشان 

14الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةلبن الكعراطي970139275642

14الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسكينةعمري970140276270

ي970141276312
15الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةخميسةالبندفر

15الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةايمانابوغانم970142276547
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةلبن صابر970143276565

15الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةطارقجامي970144276817

فاطمة سليم970145277009
15الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةالزهراء

15الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسناءلبيب970146277186

15الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحناناخشيشة970147277198

ي970148277389
15الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةخديجةالكنون 

15الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةرجاءالشعالي970149277544

15الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةأمالبوفكران970150277660

16الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمريماقدور970151277877

16الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسعيدةالقاسح970152277940

16الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةوجدانبوخيمة970153278183
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةخديجةالهراس970154278641

16الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةابراهيمالخلفاوي970155278775

16الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد الواحدبوكدوس970156279034

16الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةهدىلمنور970157279516

ىحناوي970158280122 16الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةبورسر

16الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةلحسنشجري970159280151

16الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسميةإدمسعود970160280443

17الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةلبن تومنولي970161280677

17الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمروانبوياعبو970162280684

17الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعتيقةالعماري970163280735

17الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد اإللهارحيمي  970164281168
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةالهاشميةلعوينة970165282010

17الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحسنبن الفالح970166282288

17الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةإيمانالبستاوي970167282336

ي970168282425
17الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةفتيحةعيوفر

17الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمحمدطشاوي970169282529

17الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةأمي  المتوكل970170282530

18الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةالحسي  ابريجا970171282533

18الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمحسنقرطاس970172283105

ي970173283205 18الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبدالرزاقكالسن 

18الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةرضوانبمو970174283334

18الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةبديعةسميىلي970175283666
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

18الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةنعيمةغرنيط970176283704

18الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعىليعزيز970177283713

18الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةخالدبوعىلي970178284218

18الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةشيماءبالري970179284728

ي970180284850
فاطمة التيجان 

18الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةالزهراء

19الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمنالصغت 970181284874

19الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةصفاءالكعرطة970182284909

19الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةسفيانبن عزيزي970183285138

ي970184285264 19الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةحميدالناج 

يهدي970185285554
19الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد الغان 

19الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد الكريمايد يوسف970186285591
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

19الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمحمدبوبياع970187285857

19الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةمحمدزعنون970188285924

19الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةالسعديةبن االحمادي970189286428

يموج970190287142 19الثانوية اإلعدادية فاطمة الفهريةاللغة العربيةعبد الغن 

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفتيحةكرام970191287425
1تاشفين

يف970192287789 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحليمةارص 
1تاشفين

ي970193287816 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد اللطيفالراج 
1تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحسنعرش970194287875
1تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةاحالمالمداح970195287959
1تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفاطمةالكامل970196288031
1تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةبن اعزيزيلبنة970197288192
1تاشفين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الخالقبوزيان970198288304
1تاشفين

ي970199288568
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةابراهيمالفروفر

1تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةتللمان970200289102
1تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسكينةالعلمي970201289103
2تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةهاجركودزال970202289136
2تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعواطفلمطحطح970203289262
2تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسلمبورين970204289703
2تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةيوسفبولعود970205289865
2تاشفين

ي970206289900 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةيونسزمت 
2تاشفين

ي970207290131
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفراحالكوزانر

2تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةلطيفةنافع970208290281
2تاشفين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةاميمةالعائدي970209290715
2تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةحشوش970210290741
2تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةربحةايت عىلي أحمد970211290807
3تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةيوسفأيت الغالي970212290842
3تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةجهيدةاعصافرو970213290892
3تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبدالنارصبوعزاوي970214290921
3تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةأيوبخوية970215290947
3تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسعيدةالنويريم970216290992
3تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمحمدصاديق970217291021
3تاشفين

ي970218291231
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعمرالخليف 

3تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنجاةبسام970219291330
3تاشفين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةغزالنالعزيزي970220291399
3تاشفين

ي970221291419
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةزهرةبان 

4تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةوصالقابيل970222291823
4تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعثمانالعكال970223291935
4تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحنانعلم970224292002
4تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةعروش970225292193
4تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالمصطف أولجيهات970226292340
4تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفاطمةالشاهدي970227292861
4تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفتيحةايت تريت970228292949
4تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةأميمةالعتيق970229292963
4تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةكوثرحنوس970230293295
4تاشفين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالحسننبو970231294153
5تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفاطنةسعدان970232294205
5تاشفين

ي970233294256 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفاطمةالغدوين 
5تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحجيبةايت لشكر970234294617
5تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالحبيبالمرابط970235294829
5تاشفين

ي970236294917
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسميةبان 

5تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمصطف ايت امهرا970237295039
5تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمحمدالزيوا970238295282
5تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحياةبنسيوة970239295499
5تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسارةجابري970240295713
5تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعثمانالمعالوي970241296282
6تاشفين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةربيعةحيدان970242296620
6تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعمرالوحسوسي970243296770
6تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنواللمسوكر970244296817
6تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد اللطيفشبيب970245296872
6تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةبوشعيبالقنطاري970246297217
6تاشفين

ي970247297719
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد اللطيفالتبانر

6تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنعيمةبطاش970248298039
6تاشفين

فاطمة المرشح970249298091
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالزهراء

6تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةيوسفالماللي970250298158
6تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةدنيابن الحرش970251298400
7تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفتيحةابن العريف970252298506
7تاشفين
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970253298518
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسمت الكوران 

7تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنزهةالعواوشة970254298710
7تاشفين

ةأزيكو970255299043 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربية سمت 
7تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةلطيفةازني  970256299078
7تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبدالحقباخماج970257299704
7تاشفين

ي970258299908
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمريمالتهان 

7تاشفين

ي970259299981
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمريمالمدن 

7تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةايوبالفاضىلي970260300021
7تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةكريمةمزيان970261300025
8تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةهالةاباللي970262300080
8تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةعاطر970263300172
8تاشفين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةهنداباللي970264300288
8تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفتيحةزائت 970265300772
8تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الرحيملكرافل970266300913
8تاشفين

فاطمة أيت حمو970267301290
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالزهراء

8تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةأيت عىلي أحمو970268301665
8تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةزينببن العالم970269301859
8تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةإلهاملباردي970270301911
8تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالسالمينوال970271302638
9تاشفين

فاطمة المساوي970272302771
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالزهراء

9تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةهشامايت بوقدير970273303008
9تاشفين

ي970274303020 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمنالالخت 
9تاشفين
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسليمانأبوحا970275303216
9تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفاطمةاعطوش970276303256
9تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الرزاقالكانا970277303491
9تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةبسلم970278303564
9تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةغزالنالناجم970279303592
9تاشفين

ي970280303988 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحنانالصغت 
9تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةالطوسي970281304078
10تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحسناءتوفيق970282304115
10تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحمزةالريمي970283304363
10تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعائشةبلحني  970284304378
10تاشفين

ي970285304479 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسكينةالقريشر
10تاشفين
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةياسي  الماكي970286304939
10تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةياسي  العابد970287305013
10تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةماجدةامسلوات970288305058
10تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعزيزةلوطيويط970289305302
10تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمصطف بلحسن970290305360
10تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الصادقاالن970291305639
11تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحميدمستور970292305644
11تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةلطيفةالصباجي970293305766
11تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمريةلخض 970294305779
11تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةهاجرأبوعمار970295305990
11تاشفين

قاوي ايت القائد970296306030 الشر
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةجمال

11تاشفين

Page 1888/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسعادالبيطار970297306306
11تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالحسنامدهون970298306416
11تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةاميمةارمادي970299306535
11تاشفين

ي970300306835
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربية وليدالراض 

11تاشفين

ي970301307018
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسهامالزيتون 

12تاشفين

ي970302307290
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الرحماناليوسف 

12تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسعيدةالنخىلي970303307338
12تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الودودحميد970304307527
12تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسعيدةالخاوة970305307960
12تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمحمدبوهام970306307978
12تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةاسماعيلازو970307308310
12تاشفين
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970308308730
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةالطروف 

12تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةتمام970309308768
12تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحفيظةنجا970310309199
12تاشفين

ي970311309274 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحوريةالشغين 
13تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةودادبوسعيد970312309284
13تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنبيهةاقبو970313309344
13تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمنت الكرومي970314309430
13تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحمزةالمحبوب970315310411
13تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمحجوبةالگنا970316310418
13تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةزينببلدي970317310492
13تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالمصطف القرزاد970318310566
13تاشفين
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنور الهدىايت واحمان970319310853
13تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسعادالزبادي970320311093
13تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنجاةالرماش970321311178
14تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةيوسفالقوري970322311246
14تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسعادالعنادي970323311796
14تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةرشيدالريطب970324311873
14تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمحمداالكحل970325311881
14تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الهادياالدريشي970326311985
14تاشفين

يالفياللي970327312553 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الغن 
14تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةموسباتا970328312558
14تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفتيحةالسباك970329312718
14تاشفين
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970330313055 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةيوسفنجين 
14تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسناءالعياط970331313332
15تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسفيانبكور970332313438
15تاشفين

وك970333313611 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةوصالبنت 
15تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالمهديالعساوي970334313842
15تاشفين

ي970335314057
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنهيلةالرحمان 

15تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةلال شهيدةلخواجة970336314095
15تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةاميمةهراز970337314175
15تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسكينةحزمون970338314732
15تاشفين

ي970339314928
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنشينالخرسر

15تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمريمابوكمال970340315020
15تاشفين
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبدالعزيزاغداش970341315066
16تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنورالدينالغموري970342315548
16تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةوفاءالراحيىلي970343315773
16تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةإسماعيلمستت 970344316999
16تاشفين

ي970345317036
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبدالكريمليمون 

16تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةفكار970346317354
16تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحسنأوبقا970347317808
16تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةماريةاسوي  هل970348318427
16تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةزينباألنصاري970349318585
16تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبدالكريمكديري970350318887
16تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنورةأيت بنسعيد970351319234
17تاشفين
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةوعىلي970352319411
17تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمحمدالقرقوري970353319609
17تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالمصطف الفاضيىلي970354319796
17تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةرشيدمساوي970355319998
17تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخولةلحسوة970356320009
17تاشفين

ي970357320269
فر الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسعيدرسر

17تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةزهرةمفتاح970358320404
17تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعمرةالعماري970359320469
17تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةزهورالعزوزي970360320557
17تاشفين

و970361320774 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةكوثربت  
18تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد اللطيفاسعيدي970362320831
18تاشفين

Page 1894/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةاميمةاالمغاري970363320896
18تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةرجاءكركر970364321037
18تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةايت غانم970365321154
18تاشفين

ي970366321162
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنور الهدىالهنتيف 

18تاشفين

ىكركر970367321205 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةبشر
18تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحمزةازضوض970368321316
18تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةبن صالح970369321369
18تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحميدايت بال970370321599
18تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الرفيععطاس970371321801
19تاشفين

ىخنيق970372321860 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةبشر
19تاشفين

ي970373321875
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمحمدالمكروسر

19تاشفين
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفاطمةبوقنوف970374321983
19تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةهندبن علو970375322002
19تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبدابو الكت  970376322136
19تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةدونياالحيمر970377322188
19تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الغفورأيت فقت 970378322227
19تاشفين

ىالزيات970379322346 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةبشر
19تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةاسماعيلوتمشت970380322423
19تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةامكيلنادية970381322558
20تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنجيببنجلول970382322611
20تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الفتاحبن الطالب970383322745
20تاشفين

يط970384322961 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةالشر
20تاشفين
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسكينةالتمدلي970385323038
20تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسهامشكور970386323345
20تاشفين

ب  ح970387323573 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفاطمةبت 
20تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الرحيمأزرور970388323776
20تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسميةعبوا970389323806
20تاشفين

ب  ح970390323819 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعائشةبت 
20تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةاسماءباطي970391323873
21تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمرياالقرس970392323934
21تاشفين

ي970393324010
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسكينةشوفر

21تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسكينةفحيم970394324103
21تاشفين

ةابوالوفاء970395324104 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةزهت 
21تاشفين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحميدشور970396324264
21تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخميسةالعسول970397324811
21تاشفين

ي970398324826
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الجبارالريحان 

21تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسلوىالحماد970399325100
21تاشفين

ي970400325134
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمحمدالوانر

21تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخولةطه970401325182
22تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةأيوبازوين970402325571
22تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الواحدمهد970403325767
22تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةاسيةالصابري970404325921
22تاشفين

ي970405326093 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةناديةالوهان 
22تاشفين

ي970406326345 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةهناءبنهت 
22تاشفين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970407326362
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعائشةحافض 

22تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفؤادافيتح970408326413
22تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفاطمةيقضان970409326430
22تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الحفيظفاطن970410326756
22تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحسنالتهال970411326786
23تاشفين

يالسعودي970412327201 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الغن 
23تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةالكمري970413327270
23تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةكريمهبلباز970414327715
23تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةرجاءبن الشتوي970415327716
23تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد الغفورأبو حفص970416328105
23تاشفين

ي970417328223 ج  الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحسنالت 
23تاشفين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحسناءعاشق970418328239
23تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسعادايت دحمان970419328282
23تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةسعيدبوصاري970420328953
23تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةزينباللواجري970421329021
24تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةهاجرلحمي  970422329143
24تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعمرالغموري970423329378
24تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبدالرحيمأبو الفضل970424329631
24تاشفين

فاطمة الحار970425329735
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالزهراء

24تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةهنيةأبت بال970426329967
24تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعبد النارصالدايمي970427330113
24تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةاميمةمهيف970428330255
24تاشفين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةكريمةشندوري970429330441
24تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةكريمةالمنصوري970430330633
24تاشفين

فاطمة ابورحيم970431331106
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالزهراء

25تاشفين

فاطمة مروشا970432331221
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالزهراء

25تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعمرهموش970433331277
25تاشفين

ي970434331356 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالحسنالتر كين 
25تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمريملحفافة970435331472
25تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالطاهرباكري970436331519
25تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنعيمةالنكري970437331580
25تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفاطمةالنكري970438331697
25تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةخديجةعالوي970439331743
25تاشفين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةياسي  المسكي  970440331786
25تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةمحمدبنارص970441331787
26تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةالزوهرةالنكري970442331902
26تاشفين

ي970443332236 الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةحليمةحبين 
26تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفدوىالفجري970444332483
26تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفوزيةالمكاوي970445332499
26تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربية سهامالحداد970446332535
26تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةفاطمةشهوي970447333003
26تاشفين

ي970448333050
الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةكريمةايتون 

26تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةعائشةالصالح970449333254
26تاشفين

الثانوية التأهيلية يوسف بن اللغة العربيةنهيلةلعميم970450333280
26تاشفين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةلطيفةالرامي970451333365
1نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةخديجةبوس970452333559
1نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعىليايت الجديد970453333621
1نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةابراهيماعتيمي970454334055
1نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةوفاءاسنابل970455334121
1نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةوفاءحمراس970456334252
1نصير

ي970457334371
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةصوفيةجحمون 

1نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةخولةسعيد الطاهري970458334548
1نصير

ي970459334686 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد اإللهابت 
1نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةفاطمةبوشباب970460334696
1نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةرجاءحمراس970461334815
2نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةلمياءالحادك970462335163
2نصير

ي970463335224 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد القادرالطالن 
2نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةأميمةجلولي970464335268
2نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةصفاالحادك970465335339
2نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدعاتق970466335510
2نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةفتيحةمحشر970467335601
2نصير

ي970468335804 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمريمالهداج 
2نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةامينةايت الطالب970469336003
2نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد الحقعمالك970470336060
2نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةكمالاوريدة970471336175
3نصير

ي970472336243
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسفيانالصادفر

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

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمريمايت الطالب970473336359
3نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةفوزيةعاللي970474336362
3نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنزهةمستاكو970475336483
3نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةخديجةالحنشاوي970476336523
3نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةفتيحةايت نارص970477337211
3نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةخالدالكرومي970478337270
3نصير

ةتومان970479337578 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسمت 
3نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةيشىبنعرينة970480337740
3نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةإيمانالحضار970481337971
4نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةإلهامكعباد970482338691
4نصير

ي970483338865
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدالوحمان 

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

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970484338957 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةطارقكن 
4نصير

ي970485339060
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد الغفورالرحمون 

4نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد العزيزاالدريشي970486339115
4نصير

ة970487339119 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةياسي  القنض 
4نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسارةالعبساوي970488339128
4نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعىليالعظيمي970489339181
4نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسكينةباروس970490339807
4نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدالصالجي970491340162
5نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةوفاءكونهي970492340437
5نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةخديجةالفواكهي970493340460
5نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد الحقعدنان970494340546
5نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةابراهيمجامع970495340897
5نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدأديم970496341234
5نصير

970497341312ARRAOUIHANANEالثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربية
5نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسكينةعفيف970498341316
5نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدكي970499341455
5نصير

ي970500341481
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةجميلةالنضيف 

5نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةابراهيمادر970501342132
6نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةلبن بن الحرش970502342218
6نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنزهةاالمام970503342219
6نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةزكرياءرمضان970504342426
6نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسفيانالموسطاج970505342444
6نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةحناناعتيق970506342478
6نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةفاطنةلشهب970507342943
6نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعمرأيت عزي970508343056
6نصير

ي970509343443 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةرجاءشون 
6نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةادريسضعيف970510343539
6نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةأحالمأزوتار970511343973
7نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةحنانزعبط970512344071
7نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةفوزيةالتمدلي970513344095
7نصير

ي970514344356
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةفاطمةهمانر

7نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبدالعاليالونخاري970515344593
7نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنورةاالدريشي970516344936
7نصير

Page 1908/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةأمالبادي970517345131
7نصير

فاطمة سيح970518345282
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةالزهراء

7نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةحوريةبوحديد970519345380
7نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةخديجةقدوري970520345524
7نصير

ي970521345719
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةحكيمةمحانر

8نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةبديعةالبكاري970522345756
8نصير

ع970523345984 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةصباحالقت 
8نصير

يالفاتجي970524346028 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةالعرن 
8نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبدالواحدبوكرن970525346246
8نصير

ي970526346302 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسعيدةالحريشر
8نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةغزالنأجدي970527346303
8نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةايمانهدوب970528346756
8نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةإيمانعيل970529348037
8نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد الدائمالشجيع970530348423
8نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمريمفرحان970531348610
9نصير

ي970532348882
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد العزيزالمسكان 

9نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةغزالنموطيع970533349169
9نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةأيوببن لحمر970534349395
9نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنعيمةانعينيعة970535349896
9نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةكريمةشقيق970536349932
9نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسميةسياميك970537349944
9نصير

كي970538349987 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمريمالت 
9نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970539350074
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةجوادالغاسر

9نصير

ي970540350346
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةخميسةالكونر

9نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةلبن باليدي970541350654
10نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسميةايت بوشعيب970542350681
10نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعائشةاالدريشي970543350722
10نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةفاطمةتكرجمت970544351061
10نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبدهللاعتيق970545351095
10نصير

ي970546351102
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنورةهرموسر

10نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةرشيدةبلدي970547351135
10نصير

فاطمة القليعي970548351238
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةالزهراء

10نصير

ي970549351382 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةبوبكرلملينر
10نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةخديجةأنفلوس970550351657
10نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةريحانة تميم970551351660
11نصير

ي970552351988
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةرضاالعاسف 

11نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمينةالخوداري970553352206
11نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةخولةبالعواد970554352632
11نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد االلهراشق970555352710
11نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةليىلالحيان970556352784
11نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةجمالعزي970557353100
11نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةقاسمبي  970558353104
11نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنجيبرياض970559353169
11نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعمرلمغاري970560353241
11نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةأسماءالمصباجي970561353323
12نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةحكيمةعبد الوهاب970562353705
12نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةايوبالخليىلي970563354221
12نصير

ي970564354336 فاطمة الذهن 
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةالزهراء

12نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةاسماعيلادر970565354419
12نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنزهةأبوحيان970566354700
12نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسعادحميدي970567354811
12نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبدااللهالنجار970568355261
12نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةزكرياءخفيشي970569355275
12نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةرشيدةالهواري970570355952
12نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسكينةالهواري970571356248
13نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةحنانزدوسي970572356314
13نصير

ي970573356336 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعادلدفن 
13نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةحسناءالقتاري970574356455
13نصير

فاطمة ملوك970575356580
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةالزهراء

13نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمعادمتوس970576356597
13نصير

970577356614BOUZDINEZHAالثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربية
13نصير

ان970578356734 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةايمانكت 
13نصير

ي970579356847 فاطمة ايون 
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةالزهراء

13نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةفتيحةلمقدم970580357196
13نصير

یتکتوكي970581357699 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةبشر
14نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةحليمةخواجا970582357754
14نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةلطيفةمحداش970583357856
14نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةرجاءاغضا970584357951
14نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةخولةعتيق970585357953
14نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعادلاجعبا970586358276
14نصير

ي970587358927
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةالحسنابرض 

14نصير

ي970588359500 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد الحكيمشن 
14نصير

ي970589359611 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنورالديناباحن 
14نصير

ي970590360499
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعمرالخلفر

14نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةفاطمةباشكاش970591360508
15نصير

ي970592360522 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد الواحدازبت 
15نصير

ي970593360752 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسميةاسكت 
15نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةجمالحجامي970594360809
15نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةرضواناهردون970595361229
15نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدباحمد970596361411
15نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةيوسفالحيمودي970597361475
15نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةحمزةالباشوي970598361609
15نصير

ي970599361655
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةالحسي  الصادفر

15نصير

يالعالوي970600361724 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد الغن 
15نصير

ي970601361802 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد الرحيمالراج 
16نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةكوثرخليل970602362226
16نصير

ي970603362260
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةفدوىسمان 

16نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةأحمداشباك970604362378
16نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970605362468 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةأيوبكاتن 
16نصير

ي970606362724
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةأحمداسليمان 

16نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةودادالمبارسر970607362919
16نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمريمتمري970608363133
16نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد الكريمالرب  ع970609363161
16نصير

يشليجي970610363415
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد الغان 

16نصير

ي970611363519
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعائشةمتافر

17نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةإسماعيلايت لحساين970612363851
17نصير

ي970613364007 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةيوسفالغفت 
17نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنعيمةحمدان970614364012
17نصير

ي970615364514 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد المالكالطين 
17نصير

Page 1917/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمريماصت 970616365566
17نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةأميمةابو لحيا970617367279
17نصير

ي970618368738 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنورةالقتين 
17نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد الحكيمهاللي970619369970
17نصير

ي970620370297
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسكينةاليوسوف 

17نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةفدوىفظلت970621370613
18نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنزهةخيا970622372581
18نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةجوادعباس970623372951
18نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةلعزيزةابرهمو970624374768
18نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةكريمأمومن970625374977
18نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبدهللاناقوس970626375427
18نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنسيبةالمساعد970627376320
18نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدادسعيد970628376677
18نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةفاطمةبوالففن970629376854
18نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد هللابيار970630377249
18نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةرشيدفريق970631377537
19نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةخولةالزلزولي970632377826
19نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةهندبن خدة970633378970
19نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةياسي  مبتسم970634380094
19نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدايت محند970635380109
19نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنهيلةحسناوي970636380130
19نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسميةريمي970637380842
19نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةحنانمصدق970638381526
19نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةوفاءالكاوي970639381644
19نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدجلوالت970640381743
19نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةحكيمةفاضيىلي970641381841
20نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدبوشفر970642382031
20نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد الحفيظأيت أكرات970643382529
20نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةجمالالساعيدي970644382932
20نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبدالرحمانبوطيب970645383744
20نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدابو الدهاب970646384299
20نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةخديجةبوقراب970647384366
20نصير

ي970648384995 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةصباحالطالن 
20نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةجمالدراع970649386169
20نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةيوسفمراجي970650387197
20نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنورةالدعيكي970651387711
21نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنور الدينكركوش970652388125
21نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةخديجةايت امهرا970653388175
21نصير

ي970654388305
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعائشةالرماض 

21نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسوميةالغزالي970655388603
21نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةياسي  جامع970656388951
21نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحسنبوجثة970657390316
21نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد العزيزعدالوي970658390384
21نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةايماناركيك970659390880
21نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةياسي  بوالصغرى970660391111
21نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةفاطمةالعماري970661391145
22نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةأسماءلمريشي970662391597
22نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةوفاءأبو الصغت 970663391885
22نصير

فكرماوي970664392206 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةرسر
22نصير

ي970665392345
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبدالحقالجيكون 

22نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسناءبوزايدة970666393036
22نصير

فاطمة كركيش970667393143
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةالزهراء

22نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةأحمدالعظيمي970668393548
22نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةاسياالنقتاوي970669393591
22نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدبن الشانع970670394756
22نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسارةبويجدكر970671395414
23نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسناءالخبش970672395444
23نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدأديب970673395635
23نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعمرالعباسي970674395819
23نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعزيزةسوري970675396425
23نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسمت زروال970676397282
23نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمريمالمرماري970677397296
23نصير

ي970678398066
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةناديةالمرض 

23نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسكينةامزالن970679398166
23نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةناديةأيت اوخراز970680398962
23نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةإسماعيلزروال970681399777
24نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمليكةالقيشي970682400916
24نصير

ي970683401360 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةحسناءن 
24نصير

ي970684401504 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد الخالقالبوحسين 
24نصير

ي970685402464
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةكريمةالسهنان 

24نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةحجيبةلحني  970686402761
24نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةيوسفجلباب970687402884
24نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدالساهل970688402928
24نصير

اري970689403222 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعادلالفت  
24نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةحفصةلداب970690403550
24نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسكينةبوسديرة970691404174
25نصير

ي970692404838
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنهيدالعثمان 

25نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970693405700
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةمحمدالهان 

25نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةناديةبنهركوس970694406920
25نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةأسماءأوحدو970695407005
25نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبدالحقالعامري970696407078
25نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنهيلةأيت بنارص970697408033
25نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةيوسففروق970698408039
25نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبد الهاديسيدي بابا970699408909
25نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةربابجروى970700409636
25نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنورالدينالعطاري970701410989
26نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسكينةانعينيعة970702412655
26نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنعيمةبوتس970703412864
26نصير
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970704412877
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسعادالغزالن 

26نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةيونسآيت تعرابت970705413505
26نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنورالدينلمدكي970706413654
26نصير

ي970707414385
الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةنجوىشوفر

26نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةعبدالرحيمادمحناد970708414836
26نصير

ةبن بهية970709415097 الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسمت 
26نصير

الثانوية التأهيلية موسى بن اللغة العربيةسكينةأيت الحيان970710415299
26نصير

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحبيبةحسناوي970711415330
1بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسعيدةاحايشي970712415441
1بنبين

ي970713415651
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةابراهيمالعمران 

1بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةفدوىبن صالح970714416449
1بنبين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةخديجةبن العجي  970715416551
1بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةصفيةمخلص970716416634
1بنبين

ي970717416925 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربية نبيليامين 
1بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةربيعة بورياش970718417516
1بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةوجدانبوعبيد970719418888
1بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةودادقاسمي970720419217
1بنبين

ي970721419640
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةفتيحةالصادفر

2بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحفيظةالعماري970722420077
2بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةإيمانسوطيح970723420988
2بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسلمايت بن سعيد970724421179
2بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةرشيدالمتوكل970725421198
2بنبين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970726421372
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةشيماءخشان 

2بنبين

فاطمة أزلماض970727421483
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةالزهراء

2بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةادريسالخلضي970728421744
2بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةنجاةالفهيم970729421829
2بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحسناءاركمان970730421977
2بنبين

ي970731422141
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبداللطيفايت القاض 

3بنبين

ي970732422149
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةهشامالرمضان 

3بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةشيماءاسويرسي970733422155
3بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةيوسفاخليف970734422346
3بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحمزةأبوجاوة970735422492
3بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةخالدايت عال970736423101
3بنبين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970737423482 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمريمالحسن 
3بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبد الكريمزكموط970738424130
3بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةنورالدينالعبيوي970739424513
3بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةبدرتكيا970740424910
3بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةاسماعيلاللوكي970741425099
4بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمحمدعبو970742425232
4بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبدهللاوابن970743428719
4بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبد الحكيمالصالجي970744428803
4بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمحمدأزطوطي970745430064
4بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةادريسايت بوحسي  970746430678
4بنبين

ان970747430755 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسكينةصت 
4بنبين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبد العاليبكاك970748431872
4بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعائشةبيار970749431951
4بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةغزالنالقنوري970750432661
4بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةياسي  توغزى970751433532
5بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسميةالخالدي970752433732
5بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةفاطمةمزان970753433958
5بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبد الرحيمالبهلول970754434130
5بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسناءبكراوي970755434224
5بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةناديةالمعتصم970756434260
5بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسكينةالسماللي970757434505
5بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةرشيدايت سكورت970758434603
5بنبين

Page 1930/2083
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمريمالمساعدي970759435162
5بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةنوالبن الزاوية970760435222
5بنبين

ي970761435986
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسكينةالطارفر

6بنبين

ة970762436241 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمحمدحيض 
6بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحسناءامنهو970763436960
6بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمريمالحنيوي970764437103
6بنبين

ي970765437242
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةامينةبعنان 

6بنبين

ات970766437475 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةخديجةأحبت 
6بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةيوسفالهاللي970767437801
6بنبين

ي970768437820
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةامالالخلوفر

6بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسكينةابوحفص970769437859
6بنبين
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعزيزةبوبروى970770437886
6بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمحمدالعبوي970771438129
7بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةإكرامالحداد970772438991
7بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةرشيدالمودن970773439114
7بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةخديجةالعمراوي970774439217
7بنبين

ي970775439432 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمحمدافركن 
7بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةزكرياءأيت بلعيد970776439651
7بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبد الرحيمإغيسان970777439793
7بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةفدوةبلميلودي970778440453
7بنبين

ي970779440712 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسكينةالعلوي المرتج 
7بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبد الرحمانمجدار970780440773
7بنبين
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعصامالصويتة970781440796
8بنبين

ي970782441138
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةايمانالعياسر

8بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةزينبادالمي  970783441436
8بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةليىلالعشي970784441620
8بنبين

ي970785442239
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةبوشعيبالخلوفر

8بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةفاتحةشهوي970786442338
8بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةفتيحةأيت الصغت 970787442528
8بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةناديةايت عيش970788442814
8بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةياسي  لمهور970789443488
8بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسميةلوريكة970790444264
8بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحميدامدجار970791444346
9بنبين
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةزينببوتيسا970792444656
9بنبين

ي970793445442
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةايماندقون 

9بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةفدوىكريم970794445944
9بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةبهيجةلكحل970795446372
9بنبين

ان970796446915 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةناديةصت 
9بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةزكرياءغورمان970797447102
9بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمحمدالطاهري970798447239
9بنبين

يمحمد970799447502 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحاج 
9بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسناءاجني  970800447783
9بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةرشيدةودار970801447861
10بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةودادزهدي970802447998
10بنبين
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970803448568 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةغزالنبين 
10بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةايماناحميدي970804448896
10بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةامالبديع970805449935
10بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحميدالركراكي970806450228
10بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةميلودةالموساوي970807450232
10بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبد اللطيفلخض 970808450242
10بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةفردوسقاسمي970809451004
10بنبين

ي970810451324
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحياةالبوشيج 

10بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحكيمةسالك970811451392
11بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةيوسفبن لحسن970812451584
11بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحنانفضىلي970813451997
11بنبين
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمديحةفضىلي970814452239
11بنبين

ي970815452290 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةبوبكرالكرنن 
11بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمحمدالقدوري970816453060
11بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةخولةالحسناوي970817453622
11بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةرشيدالعكاد970818453770
11بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةزهت النارصي970819454736
11بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةليىلصبار970820454794
11بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحجيبةبايود970821454980
12بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبد الرحمانالقشتاوي970822455307
12بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبد الكبت بن الطالب970823455458
12بنبين

كاوي970824455606 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةنزهةالت 
12بنبين
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحسناءباجدي970825457292
12بنبين

ي970826457783
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمحمدالديان 

12بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةيوسفالشعراوي970827458456
12بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمحمدايت ازناك970828458564
12بنبين

ي970829458704
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةرضوانشوفر

12بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةكمالاوالد موس970830460297
12بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمحمدلكريدي970831460359
13بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعائشةالنحيلة970832460478
13بنبين

ي970833460522 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةأيوبالتر 
13بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبد المجيدجوباي970834460857
13بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةجميلةالغمري970835461913
13بنبين
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةالمصطف سعود970836462260
13بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةنوالبلقاس970837462315
13بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةأحمدالخلضي970838462481
13بنبين

فاطمة السعيف970839462952
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةالزهراء

13بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسمت فرح970840463324
13بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةخديجةلخض 970841464464
14بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةالمهديبوعوينة970842464739
14بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةلطيفةقزادري970843465052
14بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحسنايت عىلي970844465134
14بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبد الحكيمالقادري970845466295
14بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربية خديجةاسماهري970846466410
14بنبين
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةدنياالقرنيفة970847466419
14بنبين

970848467396mobhidassimالثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربية
14بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةفاطمةابو الغوالم970849468467
14بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةخليلرعضة970850470196
14بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةالمصطف التكي970851470372
15بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةرقيةالزبايل970852470627
15بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحسنمساعد970853471825
15بنبين

ي970854472301 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةنجيةالقزوين 
15بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبدالكريمالفياللي970855473688
15بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةنزارالجليدي970856474056
15بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةرجاءالصاعد970857475445
15بنبين
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970858475603
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسهامالحافط 

15بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةإيمانبوصبعات970859476801
15بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسميةالعبيوي970860477226
15بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمليكةأيت رحو970861478129
16بنبين

اوي970862478473 يالحض  الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةالعرن 
16بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةرجاءبطيط970863478542
16بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمعادايت بولكسوت970864479040
16بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةخدوجشكور970865479128
16بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةفاطمةحزوت970866480845
16بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةلطيفةايت امغار970867482386
16بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسلوىبوالدكيك970868483346
16بنبين
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جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةرشيدخضاري970869483447
16بنبين

ي970870483448 الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةأمينةصت 
16بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةامباركحيطر970871483468
17بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسكينةأمغار970872483619
17بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةناديةاملية970873483702
17بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةنوالأيت البيد970874483741
17بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسعادعالوي970875483847
17بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمصطف البغدادي970876484674
17بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعتيقةالمعلوم970877485840
17بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسعادلهنا970878486492
17بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةنهيلةجعفر970879486615
17بنبين
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةأمالالدمت 970880486657
17بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةهشامبوطيب970881487255
18بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةاسماءحمريا970882488553
18بنبين

970883488707
ايت سيدي 

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسعادمومن
18بنبين

ي970884488847
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسوميةدلوان 

18بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعائشةفصال970885488982
18بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةحليمةلدهم970886489245
18بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةنورالديندهيم970887490143
18بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةلطيفةالعشاري970888490244
18بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةمحمدوعزيز970889490558
18بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةزينببوجمعة970890491119
18بنبين
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعتيقةاالنفية970891491566
19بنبين

ي970892492131
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةايوبشوفر

19بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعادلالشيكي970893492250
19بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةياسي  نورمان970894492683
19بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبد الصمدالمسيكي970895492707
19بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةسوميةبونوارة970896492810
19بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةرشيدزروطي970897493447
19بنبين

ي970898493504
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةأيوبالواف 

19بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةعبد هللابنعبيد970899493802
19بنبين

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد اللغة العربيةأسماءالبوعامي970900493811
19بنبين

1الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةحسنالحيجي970901494369
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

1الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبدالحقالمسافر970902495612

1الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالمهديغالمي970903496569

970904496842
أيت الحاج 

1الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد النارصلمي  

1الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةطيطانحنان970905497645

1الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمريمابريديز970906498838

1الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد اللطيفرستوم970907499591

ىبهال970908500387 1الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةبشر

1الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمصطف الطوسي970909500600

1الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعمرالشانعي970910501994

2الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةخولةفرزوز970911502294

ي970912503898
2الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةحسناءالحسان 
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970913505300
2الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعزالدينالراض 

2الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسعيدبعبوشان970914506175

2الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةنجوىالسيجي970915506311

2الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسهاممضهور970916507065

2الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمحمدالوراري970917507832

2الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةليىلالعابد970918508640

2الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةلطيفةالوردي970919508660

2الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالحسنيةاسماعيىلي علوي970920509137

3الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةجميلةحيكي970921509635

ي970922509688
3الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد الخالقبن الورافر

ي970923510332 3الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةأحمدالمطلن 
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةغريبةثابت970924510910

ةشتوي970925510919 3الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةنظت 

3الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةيونسأكريش970926511348

ي970927511355
3الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد الصمدهدف 

ي970928511383 3الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةربابالناج 

3الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسكينةالمداجي970929511724

3الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةImanمخالص970930512020

4الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةنهيلةعزام970931512507

4الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةهدىامليلح970932512631

4الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةجميلةالرايس970933512654

ي970934512931 4الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةفاطنةالبارسر
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةيوسفالبقدوري970935513477

4الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةفاطمةرفيق970936513666

ي970937514135
4الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمحمدالمخلوف 

فاطمة زكتاوي970938515149
4الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالزهراء

4الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةليىلاونيدة970939515404

4الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد هللاالدغري970940515810

5الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمحمدالعبدالوي970941516178

5الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةنورالدينالهدوي970942516812

5الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةنور الدينخلوق970943517077

5الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةحوريةسلمي970944517461

5الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةنعيمةكتاف970945518013
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعائشةفكري970946518434

5الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد اللطيفاروة970947518912

5الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسعيدند عىلي970948519374

5الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةهشاماشفينيج970949519707

5الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد العاليبن اعديلة970950520334

ي970951520444 6الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبدالهادياركين 

6الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعىليبادون970952520585

6الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةفاطمةاحمىلي970953520946

6الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةخالداالدريشي970954521442

6الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد الحافظالحبوسي970955521509

6الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةخديجةلحفيىلي970956521590
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبدهللاالسعيد970957521953

6الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةبوجمعةالوردي970958522076

6الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالحسي  أكفاي970959522737

ي970960522782 6الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةامنيةمن 

كو970961522938 7الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةخديجةالت 

7الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعمرمزي970962523144

7الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةهندالزاهي970963523537

7الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةايوبايت ايدار970964523760

7الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةلمياءبلقش970965523853

7الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةرشيدةشاطر970966523894

7الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد القيومزهيد970967523929
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي970968524048
7الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربية  مينةخان 

7الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسناءبوهنان970969524147

ي970970524431
7الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةأميمةدلوان 

8الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةابتسامبنفرزي970971524800

8الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةاسماءالفايق970972525030

ي970973525984
8الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةناديةالخلدون 

8الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد الكريمايت المان970974526116

8الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةيونسسيدي الغازي970975526221

8الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمحمدالطاف970976527490

8الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد العزيزالزعري970977527534

8الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةياسي  العاصب970978527759
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسفيانبنعكوش970979527771

8الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةصوفيةآيت عال970980528621

9الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةفؤادبدري970981528920

9الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد اإللهاحاحن970982528998

9الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعواطفبن الحاف970983529871

فاطمة رضوان970984530628
9الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالزهراء

9الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالحسي  أيت حماد970985530952

9الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمصطف العماري970986531792

9الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةحليمةالفحىلي970987532224

9الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةثوريةكال970988532231

9الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةأسماءبولكرش970989532312
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمحمدالمنباوي970990532481

10الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةخديجةالشتوي970991532601

10الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد الصمدبودرب970992533492

10الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةخديجةبوعبيد970993533979

10الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةابراهيمايت انص970994534032

اوي970995534078 10الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةغزالنالعض 

10الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمريمالبوبكري970996534622

10الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةنورةحماد970997534691

10الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةحياةالنوارص 970998535073

ي970999535536
10الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةخديجةالهيدان 

10الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةحنانابركة971000535836
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

11الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةحسناءتوفيق971001536672

11الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسلوىمحمودي971002536989

11الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةياسي  الرافعي971003537168

11الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةشيماءجودا971004537923

11الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةلمياءالعساوي971005537978

11الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالطوسيعبد هللا971006538017

11الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد العاطيالمؤذن971007539060

11الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمحمدبدري971008539105

11الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةرجاءادصالح971009540336

11الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسلمبن حديم971010540555

12الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعائشةرزوق971011540997
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسليمةزبت 971012541167

12الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعزيزةمحفوظ971013541514

12الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةيوسفكجضاض971014541577

12الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةكوثرالساسي971015542151

12الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةأيوبكلفان971016542846

ي971017543224
12الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةناديةالكانون 

12الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةياسي  حجاج971018543574

12الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد الهاديلحمامي971019543694

12الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد الهاديالخطاري971020543915

ةقاسمي971021544405 13الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةبورسر

13الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد الرحيمشفيق971022546221
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةيوسفباكر971023546225

13الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسميحةادار971024547278

وان971025547727 13الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةخولةبت 

13الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد الوهاببودرب971026547998

13الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةإيماناألزهري971027548383

13الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمحمدايت حماد971028548632

13الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةايمانالحمدي971029549079

13الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةياسي  ابويزن971030549866

ي971031550712 14الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد الكبت باخن 

14الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةيشىالطيان971032550730

14الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةاكرامالفكاك971033550779
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةزينبزيبوت971034551129

ي971035551174 14الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةشيماءتران 

ي971036552555 14الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسمت الياسن 

اح971037552870 14الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد الجليلالت 

14الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمريملعفيس971038553270

14الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسفيانعدنان971039553713

14الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد الصمدالبعزاوي971040555146

15الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةصوفياابن العزيز971041555775

15الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسكينةخباري971042556260

15الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةليىلأبري971043557055

15الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمريمالكسور971044557505
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي971045559070
يالصاف  15الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالعرن 

15الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمونيةبومان971046559628

15الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالزاهيةالبحيبح971047561125

15الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبد الحفيظالوزيري971048561661

15الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالصالحأوفوتا971049561840

15الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةاسماءالمرابط971050561944

16الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةحليمةساحىلي971051563092

16الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمحمدالكاميىلي971052563103

ي971053563435
فاطمة المخلوف 

16الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالزهراء

16الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبدالرحيمفهري971054563494

16الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةأملاصغت 971055564410
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

16الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمحمدموساوي971056565072

ي971057565088 16الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةنزهةشعين 

فاطمة لبيهي971058566487
16الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالزهراء

16الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالسعديةالركيكي971059566750

16الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةزينببانواس971060567879

17الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمحمدالكداري971061568977

17الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسيهامالعجان971062569770

17الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةزينبالحالمي971063572078

17الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبدالواحدبيا971064572543

17الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسهامالزويت971065573185

ي971066574898
17الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةكريمةلوطف 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةإلهامبوناكي971067575255

يجمال971068576708
17الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالزيتون 

17الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسهيلبادي971069577296

17الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةهشامالشيخ971070577388

18الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةحمزةمحتا971071578595

ي971072579011
18الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةنورالدينالصديفر

18الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعمرشكري971073579543

18الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةحسنأنفلوس971074579912

18الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةخالدسعود971075580594

قاوي971076584671 18الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةيونسالشر

18الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةخديجةالهواري971077585527
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

18الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمريمبوعكرى971078585691

فاطمة بولغسول971079585944
18الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالزهراء

18الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةلبن الصالجي971080586752

19الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسهاماركان971081587831

19الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةلمياءهند971082587847

19الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمنت العالم971083587885

19الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةيوسفبوسدرة971084588938

19الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبداللطيفاالدريشي971085590103

19الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةيوسفأيت أحمد971086590219

19الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالمهديأمغار971087590783

وطي971088590824 19الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةأمالالت 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

19الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةزهرةالعابد971089590975

19الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعبدالرحمانبوطاهر971090591665

20الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمحمدسيسو971091591776

ي971092592480 20الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةعادلالطالن 

20الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمحمدالطائع971093593214

فاطمة لحض 971094593301
20الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالزهراء

ىفرحات971095593842 20الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةبشر

ي971096593996 20الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةسعيدالمومن 

20الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةمصطف بسام971097594002

فاطمة بوبطان971098594183
20الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةالزهراء

20الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةنشينبعاش971099594343
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

20الثانوية اإلعدادية ابن العريفاللغة العربيةوسيمةالماديىلي971100595290

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةسلوىبوزيد971101595370
1بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةسكينةايت زيدان971102595455
1بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةسمت الباهي971103596288
1بن علي

ي971104596300
الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةعبدااللهكرنر

1بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةايمانوعطي971105596922
1بن علي

ي971106597125
الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةنعيمةالخرسر

1بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةيونسالسحيت971107597684
1بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةنورةلكحيل971108597888
1بن علي

ي971109598231
دان  ىالت  الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةبشر

1بن علي

وك971110599026 الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةحنانمت 
1بن علي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي971111601539
الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةحنانالروع 

2بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةفاطمةعوبيد971112601712
2بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةجوادخدي971113602198
2بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةعادلراحل971114602367
2بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةمحمدأيت رحو971115603890
2بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةسلملودي971116605460
2بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةمريملهرود971117605652
2بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةزهرةالهروم971118606506
2بن علي

ي971119606820 الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةعبد الرزاقالزبت 
2بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةنزهةتباري971120607106
2بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةماجدةبن الشايب971121608215
3بن علي
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةالهاشميالصالجي971122608651
3بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربية عبدالفتاحالبوهاللي971123609998
3بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةغزالنبالعزيز971124610173
3بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةهندبرزوكي971125610737
3بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةحمزةاوكمو971126611165
3بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةمينةاالدريشي971127611186
3بن علي

ي971128611233
الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةحفصةسمالنر

3بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةحسناءبن صالح971129611608
3بن علي

ي971130612231
الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةعبدااللهالقاض 

3بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةنجوىايت حماد971131613693
4بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةحنانبن الطالب971132613902
4بن علي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةفدوىبنبوشعيب971133614073
4بن علي

اع971134615135 الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةحمزةرسر
4بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةالبشت أزيكو971135615431
4بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةنبيلةالهواري971136615873
4بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةمريمعزيزي971137615919
4بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةياسي  حيان971138616373
4بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةرشيدةلمعادر971139617547
4بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةعفافالفطوري971140617965
4بن علي

ي971141618443
الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةأمينةالقرسر

5بن علي

ي971142619561
الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةايمانالزرقان 

5بن علي

ةبولة971143619766 الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةزهت 
5بن علي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةجوادبن الحو971144620991
5بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةخولةأبوجعفر971145621724
5بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةجميلةمنهدا971146622795
5بن علي

ي971147623046
الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةكلثومالحارنر

5بن علي

ي971148625379 الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةميلودةالحمت 
5بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةفدوىعطيات971149626469
5بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةرضوانكم ان971150627518
5بن علي

الثانوية التاهيلية سيدي يوسف اللغة العربيةحليمةبنجدرية971151632119
5بن علي

1الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةوفاءبنعمر930001240680

1الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةطالللعريض930002240959

1الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمنالاجرى930003241049
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

1الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةأمالمراوجي930004241672

1الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةهاجرفدواش930005242065

1الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةزينبرزكي930006242709

1الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةطارقاخويا930007243668

1الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمحمد أمي  بهيج930008243870

فبيض930009243890 1الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةرسر

1الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمصطف بوفرى930010243903

2الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةهاجرلعميم930011244017

2الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةهدىأيت واكريم930012244967

2الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةعزيزالبكار930013245730

2الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةشيماءغزالوي930014245914
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةفاطمةغبشان930015246113

2الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةصوفياكودري930016246678

2الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةنجاحإدريشي930017246683

2الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسمهانالخولي930018246705

2الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةهجرساميح930019246919

2الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةعبداإللهتسايست930020246979

3الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةكريمةالبوهالي930021247710

3الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمحمدايجوي930022248542

3الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمجمدالمهرازي930023249653

3الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةعمراوزدي930024250221

3الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمريمقداري930025250893
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

فاطمة عزو930026251333
3الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالزهراء

3الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةإيماندادة930027251669

ي930028252675 3الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةعماداليعقون 

3الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةيوسفافروخ930029253507

3الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسكينةميمي930030254128

4الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالهاماغاغاي930031254171

4الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةنهأيت بلكوش930032254492

4الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةايمانبولغال930033254513

فاطمة أغرويز930034255001
4الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالزهراء

4الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةخولةمساعد930035255158

4الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةإلهامالصاهر930036255324
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

4الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةبدرملوك930037257339

4الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةرشيدزاية930038257380

4الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةهدىالشادلي930039257406

ي930040257678
4الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةكريمةاليوسف 

فاطمة طيطو930041258692
5الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالزهراء

5الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةوفاءولدالشاهد930042258922

5الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةوئامالنارصي930043259480

5الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةطهبولكزاير930044259869

5الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسليمةإزكاغن930045260216

5الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةرشيدكالل930046260232

5الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةنهيلةبنعباد930047260868
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي930048261123
5الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةكوثرريحان 

5الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةريحانةالكومي930049261299

5الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةأنسمهالل930050261365

ي930051261707 6الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمنالالفريج 

6الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةحسناءانهت 930052262414

930053262752
6الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةعزيزلمتر

6الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةحنانحالبو930054262810

6الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةاميمةالداهي930055265182

وزالمكاوي930056265981 6الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةفت 

6الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةرانيةالكشوري930057266556

ي930058266617
ان  6الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةأحمدحيض 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسلوىبنكارة930059266823

6الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةعبد الحميداالدريشي930060266914

7الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسليمممدوح930061267041

ي930062267947 7الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسفيانالنون 

ي930063268505
حليمة الصديفر

7الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالسعدية

يالصادق930064268971 7الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةعبدالغن 

ي930065269068
7الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةيشاالزعنون 

7الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةحسناءايت لحساين930066270023

7الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمحمدالحيداوي930067271277

7الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمريمغوليمي930068271521

7الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةابراهيمبنها930069271922
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةهندايت نغوجد930070272478

وران930071272561 8الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةحسن بت  

8الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةعبد اللطيفاوزال930072273084

8الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةكريمةالحطاب930073273338

8الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمباركلشكور930074274184

إكرامزركالي930075276089  ٌ  ٌ 8الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةٌ 

8الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةراويةالعشي930076276550

8الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسعادايت اخال930077276677

8الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةهناءتوراك930078277035

ي930079277606 8الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةهاجرطالن 

8الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسية كريمةبوصبع930080280754
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

9الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسفيانمتصف930081280919

9الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمحمدخليد930082281304

9الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةياسي  ايت افقت 930083282303

9الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةرشيدجلول930084283041

9الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةحياةالطاهري930085283523

9الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسعيدةبوعزى930086283684

ي930087283901
9الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمديحةالحرض 

9الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةنزي  هةمقت 930088284397

9الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمن العسكري930089284809

9الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةوصالأهرويط930090284845

ي930091285555
10الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةفاطمةشوبان 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

10الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةخولةالفاتجي أمي  930092286344

ي930093286358 10الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمريمالدرسر

10الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةزينبالسائح930094286816

فاطمة امي  930095287344
10الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالزهراء

ي930096287361
10الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةهدىالدليفر

10الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةحفصةديدي930097287466

10الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسية محمد تمقست930098287800

10الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةلبن الغازي930099288139

10الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسية بولمانوفاء930100288246

11الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمهديعشوبة930101288429

11الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةحفصةبنوروار930102288825
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

11الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةزينبكوناين930103289228

11الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةلمياءبركاش930104289632

11الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةشيماءالتاج930105290004

11الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالمصطف جعا930106290284

11الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسارةالهايل930107290646

11الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالحسنبنسعيد930108291455

11الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةغزالنالفاطمي930109292072

ي930110292529 11الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةخولة لقرينر

12الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةخولةالكربة930111292760

12الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةخديجةبولمان930112292916

ي930113293277 12الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةفدوىزهت 
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي930114293360 12الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةزينبطالن 

ي930115293488
فاطمة قروان 

12الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالزهراء

فاطمة  سيف النض930116294142
12الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالزهراء

ي930117295095
12الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمحمدالشماج 

ي930118295513
12الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةإيمانالخنشوف 

ي930119297429
12الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةكمالبوعنان 

12الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةأكرمبووداد930120297470

13الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسكينةهبان930121297472

فاطمة معقول930122298463
13الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالزهراء

13الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسية حليمةالزلزولي930123300002

13الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمحمدبن ايشو930124300036
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسفيانمعلم930125300436

يف وزان930126300899 13الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةايمان صوفيةرسر

13الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةطماويمهدي930127301601

ي930128302238 13الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمريمطين 

ي930129302621
فاطمة الزرقتون 

13الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالزهراء

13الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةوئامسمسك930130303115

14الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةأحمد رض بوابراهيم930131303362

14الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةأمنيةحاتم930132304315

14الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةزينبلغريب930133306100

14الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمريمرسكوك930134307334

14الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةياسي  عقيل930135308002

Page 1978/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

14الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةخديجةجدار930136308178

14الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةذكرىربيع930137309166

14الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةشيماءبردوش930138309701

ينأومات930139311921 14الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةصت 

14الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسارةأحا930140312825

15الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةأسيامحب930141313398

15الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمحمدأيت قاسي930142314272

15الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةشيماءالحطاب930143314367

15الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةرجاءشكري930144315411

ي930145316471
15الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسناءشوفر

15الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةوجدانالضعيف930146316573
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

15الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةكوثراشماخ930147316861

15الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةيوسفاهبال930148316956

15الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةحليمةزعام930149317625

15الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةإكرامأبوالرجاء930150317841

ي930151318312 16الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسكينةزنكنر

16الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةأسامةبونست 930152319392

16الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةاحمادجوهر930153320803

16الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةحليمةفضة930154320829

16الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةدنيابرادة930155320984

16الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةعبد الدائملحميدي930156321211

فاطمة واشتوم930157321364
16الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالزهراء

Page 1980/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي930158321421
16الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةابتسامبنان 

16الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةجهادالزروالي930159321995

16الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةجيهانالنخيلة930160322654

17الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالسعيدحيدو930161322724

17الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةعبد القادربعدي930162323069

ىعارف930163323200 17الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةبشر

فاطمة األصفر930164323945
17الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالزهراء

17الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةميلودبوتمنت930165324447

17الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةفاطم الزهراءأوالد الصياد930166324478

فموين930167324544 17الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةأرسر

17الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةحسنايت ايدار930168325529
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

17الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمحمدنورالدين930169325744

ي930170327476
17الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةعبد الرزاقايت العياسر

18الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةلحسناوعدي930171329225

18الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةنجوىالعرعوري930172329333

18الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةحنانالكاوت930173329514

18الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسهامالسليم930174329749

18الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةعبد الرزاقبويوتالن930175330590

18الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةمريماوزى930176330706

18الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةالحسنزيزي930177330709

930178330815
أيت الحاج 

18الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةحسناءمبارك

18الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةسيشينعيمة930179330941
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

18الثانوية اإلعدادية الصفاءاللغة الفرنسيةعادلأيتونجار930180331736

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةليىلكودوري930181332039
1المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةإيماناحسيسو930182332382
1المنصور

ىمراد930183332744 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةبشر
1المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةفاطمةأوبريك930184332797
1المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةحياةبنحركات930185332884
1المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةرشيدالشاهدي930186332975
1المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةياسي  بنالطالب930187333463
1المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةليىلحريم930188334596
1المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةإيمانخرويد930189335131
1المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعثمانهيدم930190335159
1المنصور

Page 1983/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةزكرياءالظرافات930191335374
2المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةابتسامبوطربوش930192335487
2المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةزينبباجي930193335528
2المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةوليد حمزةواخت 930194336223
2المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةلمياءالفكيكي930195336448
2المنصور

ي930196337149
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةالمصطف عمران 

2المنصور

ي930197338076 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةأمي  اركين 
2المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةرشيدادنض930198338918
2المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةايمانمجود930199339695
2المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةسميةكريش930200339950
2المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعبد اللطيفالدرقاوي930201339993
3المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعبدهللاالقندادي930202340347
3المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةرشيدفطماوي930203340687
3المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةاميمةكبدي930204340899
3المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةريمالدجراوي930205341658
3المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةنوالدبادى930206341771
3المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةسميةأنجار930207342562
3المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةهاجرزيات930208342587
3المنصور

ي930209342646
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةهبةبلعياسر

3المنصور

ي930210343051 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةهندحسن 
3المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمريمالنجار930211344323
4المنصور

يالزعيم930212345750 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعبد النن 
4المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةاكرامسليم930213346460
4المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةفاطمةياسي  930214348867
4المنصور

930215350300toumimouniaالثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسية
4المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةفاطمةأرجدال930216350407
4المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةنعيمةبويزم930217351333
4المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةأناسبن الغالي930218353837
4المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةرجاءبن الحمر930219354780
4المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةشيماءبلعطار930220355013
4المنصور

ي930221355116 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةوفاءايت العرن 
5المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةاسماعيلواكريم930222355883
5المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةايمانماش930223357459
5المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمريماورير930224357649
5المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةيونسالقادمي930225358167
5المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةناديةالعالمي930226358368
5المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةاسماءالزرايدي930227358466
5المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمحمدالباز930228358571
5المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةطارقمضيان930229358603
5المنصور

يدي930230359495 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعبدالعزيزالعت 
5المنصور

ي930231360602
فاطمة ايت الحناف 

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةالزهراء
6المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةياسي  لزعر930232361352
6المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةرشيدمرزاق930233362015
6المنصور

ي930234362618 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةإلهامبن رسر
6المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي930235362705
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةصالحالراض 

6المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمالكةمغفت 930236362722
6المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةياسمي  الشعالي930237363318
6المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمريمداندان930238364112
6المنصور

ي930239365214
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةنجيبالكوسر

6المنصور

ي930240366135 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةفاطمةجت 
6المنصور

ي930241366140 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمراداليعقون 
7المنصور

ي930242368241
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمينةعتبان 

7المنصور

ي930243369349
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةحمزةالفرسان 

7المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةالسعدي  ةامغي  ن  ي   ف930244369510
7المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةسكينةالعماري930245370878
7المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةرض طالب930246371212
7المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمينةالزين930247371408
7المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمرزوقةالمساعف930248372331
7المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةأنسأيت الطالب930249375567
7المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةابتسامبالوي930250375857
7المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةفاضنةمعمة930251377967
8المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةنورالديناركراك930252378739
8المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةصوفياجرييدة930253383862
8المنصور

فاطمة بوسعيد930254384088
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةالزهراء

8المنصور

فاطمة  المنديىلي930255385513
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةالزهراء

8المنصور

ي930256386283 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةابتسامالبخنر
8المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةخولةالجابري930257386602
8المنصور

ةنعيم930258389125 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةسمت 
8المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةسارةاملوش930259390603
8المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةنهيلةالعماري930260390651
8المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةحكيمةلكطاري930261390991
9المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةفاطمةالحديوي930262391107
9المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةهدىالكسايس930263391625
9المنصور

ي930264392409 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةيوسفالشغين 
9المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةنورالدينلزرق930265393651
9المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعادلكاتب930266397519
9المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسية  فدوى المجدي930267398701
9المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةغيتةخالل930268399395
9المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعزيزتياوت930269399796
9المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةأومامة رجاءبن دامة930270400247
9المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةقمرالرض 930271404023
10المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةليىلبتعلولت930272404518
10المنصور

ةفوزي930273404876 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةأمت 
10المنصور

ي930274404959
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمريمالوعزان 

10المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةزينبنحمد930275405192
10المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمروىابويحيا930276407288
10المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةايمانلحمودي930277408853
10المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةجمالاصواب930278409901
10المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

فاطمة لبيهي930279410326
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةالزهراء

10المنصور

ي930280410832
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةحميدالوهران 

10المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةابتسامالزاهري930281411673
11المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةهنداهزي930282412591
11المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةيشاشكيب930283413137
11المنصور

ي930284413555
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسية فاطمةعفر

11المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةيوسفعفيف930285414138
11المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةاسامةايت صالح930286414846
11المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعائشةاد عىلي930287415101
11المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةحنانالرابع930288417569
11المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةالياسايت حمو930289419227
11المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةخالدبوشاطر930290419893
11المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةهاجرانضام930291421501
12المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعزيزةالصيد930292426377
12المنصور

ي930293427718 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةلال حسناءحبين 
12المنصور

ي930294428455
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمحسنالعثمان 

12المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةإيمانأبوعزام930295428459
12المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةرانيافاضل930296428579
12المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعبد الخالقايت افقت 930297429852
12المنصور

فاطمة فروي930298430357
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةالزهراء

12المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمحمدوخوية930299431635
12المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةأمينةبورقادي930300431841
12المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةسكينةاالدريشي930301433204
13المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةأسماءاتياميم930302433787
13المنصور

ةنشيط930303435137 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةزهت 
13المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةانتصارالجاوي930304435356
13المنصور

ي930305436147 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمعادلوغرين 
13المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةحسناءأيت البيض930306437951
13المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةكريمةمرسىلي930307442176
13المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةكمالاباعسو930308442323
13المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةفاطمةأباعبيدة930309442649
13المنصور

ةالمخيار930310444750 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةسمت 
13المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعمرابطاح930311445065
14المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةيونسابياض930312445159
14المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةنبيلوكريم930313445784
14المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةوفاءرصموجي930314447611
14المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةدمرصبور930315447817
14المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةهدىرابح930316450334
14المنصور

ي930317450559 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةيوسفالراج 
14المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةجميلةاحمودو930318453569
14المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعمرانأيت احماد930319457249
14المنصور

ي930320457731
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةسارةالدهبان 

14المنصور

ي930321457948
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةيوسفالغزوان 

15المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةيوسفالحوزي930322458039
15المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ب930323458936 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةحفصةأيت بو الشت 
15المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةشيماءوهيب930324459801
15المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمريممحتال930325460631
15المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةسناءموتيق930326461154
15المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةهندايت الطالب930327461758
15المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةأمي  أمرال930328462296
15المنصور

ي930329462799 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةصوفياطالن 
15المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةودادكرعاني  930330462806
15المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةرشيدةحمان930331463560
16المنصور

ي930332465800
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةفدوىالفزن 

16المنصور

ي930333467008 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةهندصت 
16المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعبد الرحمانأشتوي930334469193
16المنصور

فاطمة حنكت 930335470015
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةالزهراء

16المنصور

وقالسقىلي930336470093 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةرسر
16المنصور

ي930337470470
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةوائلرحان 

16المنصور

يسية930338470942 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةسفيانالتر
16المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةحفصةالجليشي930339471763
16المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةكوثربنشكرون930340472984
16المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةسعادعزيزي930341475641
17المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعزةالشعاري930342478071
17المنصور

اهيم930343478825 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةشامةبنت 
17المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةربيعةشاكر930344479087
17المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةاسماءالعواد930345480395
17المنصور

فاطمة بلعبادي930346480834
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةالزهراء

17المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةأميمةالشتوكي930347481695
17المنصور

كاوي930348481871 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةامنيةالت 
17المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةأيوبالعماري930349483944
17المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةليىلحسي  930350483967
17المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةأسماءالوديكي930351484999
18المنصور

فاطمة مقداد930352485714
الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةالزهراء

18المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمجدولي  الشيكي930353485744
18المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعبد الرحيملخويل930354486697
18المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعبدهللاالحسناوي930355487311
18المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةماجدةبوكطيب930356487595
18المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةهدىبوكطيب930357488214
18المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةخولةانوار930358488440
18المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعبدهللابولعالم930359488647
18المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمريماعبايد930360489391
18المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةفرحمنتوك930361491165
19المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةمحمدويدير930362492663
19المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةفتيحةامبارك930363492846
19المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةرجاءبلفاسي930364493606
19المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةعادلالعتيق930365495222
19المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةوصالعديل930366496039
19المنصور
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي930367496533 الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةوئامحلون 
19المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةزكرياءالعساوي930368497797
19المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةلمياءالقوب  ع930369497939
19المنصور

الثانوية اإلعدادية يعقوب اللغة الفرنسيةصفاءالنشطي930370498140
19المنصور

ي930371499039 الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةخديجةنوارص 
1الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةأمي  دحيدح930372500010
1الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةجمالبوتلكاست930373500966
1الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةزكرياءواعزيز930374501260
1الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةزهت الرحوي930375502325
1الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةهاجرالعسال930376502948
1الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمحمداحمديس930377502966
1الفطواكي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةعاتقةالعمري930378503601
1الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسية عمرنايت ايدير930379504827
1الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةناديةلعزيري930380505837
1الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةدنياالرباطي930381506811
2الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةحفصةأيتعيش930382507995
2الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةعواطفمفهوم930383508857
2الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةأسماءحارص 930384508895
2الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةامالايت الري930385509432
2الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةحنانالشقر930386510187
2الفطواكي

وكي930387511283 الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةإيمانمت 
2الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةاسماعيلاإلدريشي930388514379
2الفطواكي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةعزيز بويقالبن930389515996
2الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةحنانبرغلوت930390519446
2الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةحميدلغماري930391520525
3الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسكينةالمانع930392521695
3الفطواكي

ي930393521807
الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةيونسسبيع 

3الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةحياةايت وقاس930394522020
3الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةرشيدايت كروم930395522229
3الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةاناسحجو930396522916
3الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسلمالحالوي930397524368
3الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةرشيدكردنة930398524581
3الفطواكي

ةبيح930399524828 الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسمت 
3الفطواكي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةهجرالجليشي930400526481
3الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةخولةارطيىلي930401528533
4الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسلمايت الباز930402530072
4الفطواكي

فاطمة بزوي930403530360
الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةالزهراء

4الفطواكي

ي930404530822
الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةجيهانعزيمان 

4الفطواكي

ي930405530877 الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمصطف البوحسين 
4الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةحنانأيت هرة930406532105
4الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةأسامةدراز930407533608
4الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسليمةبابامو930408535731
4الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةخديجةكرداح930409536324
4الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةاللوادكوثر930410537537
4الفطواكي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةالداوديزينة930411538602
5الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمريمدالل930412539806
5الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةعائشةايت بن عائشة930413540210
5الفطواكي

ي930414540421
الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةخولةعشفر

5الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسلمزويركو930415541302
5الفطواكي

ي930416542534 الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةوفاءغازي جرنينر
5الفطواكي

ي930417543107
الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةخاليدالزيتون 

5الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةتوريةالقايدي930418543580
5الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةرشيدإشو930419543883
5الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسناءايت ازي930420544028
5الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمينةلفنيش930421544393
6الفطواكي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةطارقباحسي  930422545780
6الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمحمد امي  الكشوري930423547146
6الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةنزارالسوسي930424547315
6الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةربابالكعبة930425549624
6الفطواكي

ف930426550692 الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمروانامعت 
6الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةهدىالجائل930427552887
6الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمريمالنميىلي930428552914
6الفطواكي

930429554005
أيت لمعلم 

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةإكراملحسن
6الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةامينةفرح930430554596
6الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةحسنةمسعودي930431555785
7الفطواكي

ام930432556276 الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمريمهت  
7الفطواكي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةخولةالحجىلي930433557970
7الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسية حسي  الحسناوي930434558787
7الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمحمد ايمنازير930435559429
7الفطواكي

ي930436560269 الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةخولةابن العرن 
7الفطواكي

ي930437561255
الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةنهيلةالعنك 

7الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةعزيزةالحواضي930438562070
7الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسعادعريب930439563488
7الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةياسي  الزوكية930440565527
7الفطواكي

ي930441566153
الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمحمد يارسسكرانر

8الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةعبدااللهبنعزي930442567435
8الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةليىلاغلوش930443567580
8الفطواكي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةابراهيمبغور930444569392
8الفطواكي

ي930445570725 الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةهبة هللاحسين 
8الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةانورخوباش930446571503
8الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةشيماءاقنيص930447572020
8الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةعبد المولمفكر930448572582
8الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةحفصةكرسوم930449572740
8الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةفاطمةالهواري930450574361
8الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةكوثربنديه930451574524
9الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةأمالالرايس930452575606
9الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةدنياشكيب930453575834
9الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسفيانرياض930454576806
9الفطواكي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةهندالراشدي930455578065
9الفطواكي

قاوي930456579355 الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةشهرزادالشر
9الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةابتسامموالجي930457580836
9الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةأسماءعيادي930458581249
9الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةزينباشبارة930459581629
9الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةامي  المعتصم930460581864
9الفطواكي

ي930461582210 ىاأليون  الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةبشر
10الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسيف الدينالفيت930462584883
10الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمحسنشهرمان930463584919
10الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةعبدالواحدأنتيف930464585670
10الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةلطيفةيمعي930465586791
10الفطواكي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةصوفياساعف930466586975
10الفطواكي

ي930467587482 الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسلمنج 
10الفطواكي

ي930468587735 الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةحسناءلعوين 
10الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمريماعدادوش930469588452
10الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةنوفلشوييخ930470589845
10الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةزينببلقائد930471591264
11الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةكوثرلعزيري930472593140
11الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسماحإكان930473594188
11الفطواكي

ي930474594362
الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةحفصاءالهمان 

11الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةخولةالمنور930475597467
11الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةأميمةمعرف930476599272
11الفطواكي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسكينةقشاعي930477599598
11الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةماجيدعبد العزيز930478601407
11الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةانصافاخرماش930479601409
11الفطواكي

فاطمة بن حايدة930480603301
الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةالزهراء

11الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةالقادريمحمد930481604815
12الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةهاجربن الراحلية930482605249
12الفطواكي

فالشاب930483605612 الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةأرسر
12الفطواكي

موالي المنديىلي930484605709
الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةالصديق

12الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةهدىبن عمر930485605770
12الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةرقيةمسكور930486606104
12الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسكينةفكراش930487608414
12الفطواكي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسكينةزكت 930488608908
12الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمروانالورد930489609071
12الفطواكي

يفاطمة الزهراء930490609115
الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمرجان 

12الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمحسنالفاطمي930491609386
12الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةدعاءالحراب930492611931
13الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةأميمةالجعيدي930493612096
13الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسارةاكيدر930494612587
13الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةعبدالرحماناميح930495613522
13الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةفاطمةالنعيمي930496614545
13الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمينةنجاري930497614809
13الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةنوفلرحات930498615128
13الفطواكي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةنوالرسيبت930499618260
13الفطواكي

ي930500618869
الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةزينبخرسر

13الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةجهادفريىلي930501622222
13الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةرشيدانضام930502622833
13الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةعبدالعزيزامزوار930503623106
14الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمحمدسمالق930504623380
14الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةهدىناصف930505625956
14الفطواكي

فاطمة غربوش930506626859
الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةالزهراء

14الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةهاجرالهكيوي930507629579
14الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسليمةمدرك930508629985
14الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمحمدايت سعيد930509629997
14الفطواكي
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمن الحيان930510630417
14الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةمن الكربة930511630807
14الفطواكي

الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةسعادالورزازي930512631556
14الفطواكي

فاطمة غنيم930513632403
الثانوية اإلعدادية حمان اللغة الفرنسيةالزهراء

14الفطواكي

1الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمحمدجدراوي929001241114

ي929002244760 1الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتزينبمتت 

1الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتكريمةبواركالن929003245282

1الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمحمد أمي  بوييسك929004246628

1الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتعثمانعلول929005249765

1الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتيوسفحيمدي929006254249

1الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلوميات أميمةقا سي929007258802
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

1الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتحمزةحاطوش929008258829

1الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتعزيزةكسكاس929009260765

1الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمونةصديق929010261113

2الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتالحسي  ايت الزوين929011261665

2الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتايوبامالك929012263753

2الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمحمد امي  حاطوش929013269362

ي929014270751 2الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمحمدهندج 

2الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتسفيانالكونة929015274348

2الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتحفصةبنغيىلي929016274916

2الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتفاطمةالسومادي929017282654

2الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتهبةأيت الحسي  929018287040
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

2الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتالمهديأيت الحسي  929019287638

ي929020288442
2الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتصالح الدينالقروان 

ي929021290700
3الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتأسماءالوزان 

3الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمريمماءالعي  929022291304

يوليالي929023292368 3الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتحسن 

3الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتعثمانلكناوي929024294671

929025299026
الخطيب 

فالرحالي 3الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتأرسر

3الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتأيوببن دريمو929026299999

3الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتحسامبنفضول929027300399

3الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتعائشةلعريف929028301800

3الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتندىخاتم929029302012
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

3الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتصفاءكعب929030302036

ي929031303834
4الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتلمياءورديع 

4الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتوفاءانفالس929032304453

4الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتايمانالشتوكي929033313320

4الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتنزهةتمقست929034315064

4الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتسفيانازبيدة929035318250

4الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتجيهانمعزوزي929036318596

فاطمة زاهت 929037322909
4الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتالزهراء

4الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتسعدالحادق929038323008

ي929039326297
4الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتشيماءديان 

4الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتأيمنالزعيم929040331097

Page 2016/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

5الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتخولةالسعيدي929041332925

5الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتاكرامولد الشلحة929042334385

5الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتسارةبنديش929043334623

5الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمعادبن يسي  929044339820

5الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتانسبت  كيل929045343315

5الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمحمد حمزةالسالمي929046343367

5الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتاحمدالسعيدي929047346399

5الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياترض الزاوي929048348299

5الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتموالي زكرياءدان929049348509

5الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتفوزيةالعباسي929050349221

6الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتابتسامامالو929051350740
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

6الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتعالء الدينالمالح929052352311

6الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتوديعزاهد929053356555

6الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتغزالنبركمن929054357256

6الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتحمزةمديل929055357588

ي929056359208
6الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتسارةالكبنان 

6الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتنورة المرادي929057370748

6الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتاسامةمعتصم929058370793

6الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتأسامةالباغودي929059375428

6الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتايمانجخان929060376662

7الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمصطف باتيت929061380907

7الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتسعيدةايت سعيد929062385791
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

7الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمريمبوزرود929063386618

7الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتسميةزهيد929064387785

7الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتهناءحاريل929065388026

7الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتفيصلبن داوود929066390632

7الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتامينةشكت 929067391116

7الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتهندابردين929068397380

7الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتيشىبنمهو929069403897

7الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتكريمةلميهري929070404851

ي929071408650
8الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتعبد االلهالدغمان 

8الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتخديجةبويخساين929072412247

8الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتحسناءطايف929073412609
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

8الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتايوبافقيهي929074419384

8الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتعبد الرحيمبرتيت929075430020

8الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتعبدهللااقريطة929076431316

8الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتلبن صالح الدين929077431317

ي929078434636 8الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمرادحسين 

8الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتكوثرالهديىلي929079439582

8الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتوليدضيف929080450548

9الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمحسنالعنان929081455707

9الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتحسناءانجاجري929082460912

9الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتعبدالصمداسحايك929083477190

9الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتعثمانمعشا929084479252
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي929085481453
9الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمحمدحنان 

ف الدينوحيدي929086483714 9الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياترسر

9الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتابتساملغليمي929087486444

9الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمحمدكوميح929088488547

9الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياترضاشكري929089493446

9الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتصالح الدينحدوي929090504020

10الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتسفيانعلوان929091507476

ي929092509457
10الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتخديجةأكرسر

10الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتيونسبنجلول929093509844

10الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمحمدالكامل929094511193

ام929095513861 10الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتشيماءهت  
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي929096514338 10الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتحمزةالشطن 

10الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمحمدالبهلولي929097515891

ي929098529640 10الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياترقيةبنحاج 

10الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتايوبحماوي929099535225

10الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمحمد أكرمموفيد929100541036

11الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتصفيةالهرنوس929101543631

11الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتفؤادعكرود929102545583

11الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتهجرمران929103546811

11الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتابتسامراشدي929104547092

11الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتاحمدايت رحو929105551023

11الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتسارةالكاز929106551284
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

11الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمحمدبيضة929107552153

11الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتأسماءبوالريش929108555709

ان929109560071 11الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتحمزةجت 

11الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتبهاء الديناورحو929110570647

12الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتبدربنخزرة929111572370

12الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتصوفيامنض929112578914

ي929113580311 12الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتخديجةحبين 

12الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتزكرياءايت الحاج929114581133

12الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتاوميمةالمالس929115582896

12الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتاسماءجغة929116584027

12الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتأسماءاعويدة929117595983
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

12الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتأسماءالشواي929118596477

12الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتكريمةنيفة929119598525

ي929120601442
12الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياترضاشوفر

ي929121606665 13الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمنعمالخرون 

13الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتخولةقنبوع929122607158

ي929123609036
13الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتحمزةالرحمون 

ي929124609234
13الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمحمد جوادالعدنان 

13الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتيونسالسعيدي929125611558

13الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمروانفحيم929126618167

13الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتمحمدالزكار929127618458

13الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتيشاحمور929128620761
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

13الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتيونسوسي  929129629238

13الثانوية اإلعدادية اإلمام عليالمعلومياتعىليالعلوي929130629466

فاطمة الكرد980001240909
الزهراء

علوم الحياة 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
1زياد

علوم الحياة عقبةوزاي980002240933
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
1زياد

علوم الحياة يوسفايت حمدان980003241094
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
1زياد

علوم الحياة مريمأبو القاسم980004241267
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
1زياد

علوم الحياة عبدالصمدفاسكي980005241737
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
1زياد

علوم الحياة حنانالعماري980006242243
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
1زياد

فاطمة العرباطي980007242599
الزهراء

علوم الحياة 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
1زياد

ي980008243230
علوم الحياة مريمببوسر

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

1زياد

فاطمة لبيلتة980009243260
الزهراء

علوم الحياة 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
1زياد
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة يوسفبن طاطة980010244244
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
1زياد

علوم الحياة نورةخلوق980011244511
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
2زياد

علوم الحياة زكيةامشتال980012245135
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
2زياد

علوم الحياة عبد الكبت انفاوي980013245144
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
2زياد

علوم الحياة أنسإدريشي980014246915
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
2زياد

علوم الحياة كلثومحمويحن 980015247275
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
2زياد

علوم الحياة عمادعسول980016247384
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
2زياد

علوم الحياة سكينةوراين980017247863
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
2زياد

علوم الحياة مريمبلمقدم980018248078
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
2زياد

علوم الحياة نورالدينبوتشع980019248339
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
2زياد

يالحمدي980020250068 علوم الحياة عبد الغن 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
2زياد
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة عزالدينبن عمي980021250219
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
3زياد

ي980022250240 علوم الحياة محمدكصن 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
3زياد

علوم الحياة زكرياءبيسا980023250444
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
3زياد

ي عبدو980024251592
ة الزرهون  علوم الحياة كت  

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

3زياد

علوم الحياة وئامتابت980025251593
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
3زياد

علوم الحياة كوثربوركوكو980026251666
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
3زياد

علوم الحياة حسنبن حمو980027251924
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
3زياد

علوم الحياة صالح الدينالبقال980028252332
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
3زياد

علوم الحياة عبدالرحيمالباردي980029252525
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
3زياد

علوم الحياة معاذدرويش980030252640
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
3زياد

علوم الحياة اميمةاكناز980031253889
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
4زياد
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة مريمناعيمي980032254764
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
4زياد

علوم الحياة كريمةبوجمل980033255083
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
4زياد

علوم الحياة يوسفأبودرار980034255208
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
4زياد

ار980035255443 علوم الحياة زينبلت  
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
4زياد

ي980036255890 علوم الحياة فدوىالمهدن 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
4زياد

ي980037256489
علوم الحياة حسناءتيغرانر

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

4زياد

علوم الحياة ايوبايت بال980038256508
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
4زياد

علوم الحياة سفيانالرباع980039256592
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
4زياد

علوم الحياة ليىلبوحليل980040257490
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
4زياد

علوم الحياة  نعيمةبن سيدي980041257897
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
5زياد

علوم الحياة مروانفاسكي980042258411
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
5زياد
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة حميدأبوحافص980043258555
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
5زياد

علوم الحياة حسناءأقبىلي980044258817
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
5زياد

علوم الحياة بديعةاوراغ980045258975
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
5زياد

علوم الحياة سارةالمحاليل980046259447
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
5زياد

علوم الحياة سناءأنزض980047259845
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
5زياد

علوم الحياة عبدالرحيمكيسان980048260058
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
5زياد

علوم الحياة سعادالزلوطي980049260298
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
5زياد

علوم الحياة نه ايداعىلي980050260304
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
5زياد

ي980051260470 يف اركين  علوم الحياة خليل رسر
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
6زياد

علوم الحياة اسماءكعكوع980052260714
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
6زياد

علوم الحياة نشينايت با حماد980053260987
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
6زياد
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

الك980054260991 علوم الحياة سكينةبت  
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
6زياد

علوم الحياة سارةايت المعلم980055261189
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
6زياد

علوم الحياة اسيةزويتنة980056261380
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
6زياد

علوم الحياة المصطف سلمان980057261497
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
6زياد

علوم الحياة عبدالحقكيحل980058261583
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
6زياد

علوم الحياة شيماءبوعليل980059261723
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
6زياد

علوم الحياة أيوببنحميد980060261822
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
6زياد

علوم الحياة كوثرالعلوي مالك980061262345
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
7زياد

علوم الحياة محمدمزواري980062262572
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
7زياد

علوم الحياة يوسفايت بوحسي  980063263369
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
7زياد

محمد بزكرن980064263421
الحبيب

علوم الحياة 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
7زياد
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة أمينةقرميش980065263639
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
7زياد

علوم الحياة سحرالمعزوزي980066264249
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
7زياد

علوم الحياة نهيلةاربوح980067264525
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
7زياد

علوم الحياة  عىليبوعري980068264652
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
7زياد

ي980069264872 علوم الحياة شيماءنت  
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
7زياد

علوم الحياة منارالكيحل980070264929
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
7زياد

علوم الحياة أنسكباردي980071264958
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
8زياد

علوم الحياة غيثةالفضيىلي980072265058
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
8زياد

علوم الحياة رض عريبة980073265281
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
8زياد

علوم الحياة سلوىمبصور980074266088
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
8زياد

علوم الحياة سعيدوزين980075266704
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
8زياد
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة كوثرنبيه980076266953
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
8زياد

علوم الحياة لحسنالفقت 980077268029
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
8زياد

علوم الحياة حمزةالعدوزة980078268552
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
8زياد

علوم الحياة محسنبولحسن980079268615
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
8زياد

يت980080268657 علوم الحياة مريمايت تت 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
8زياد

علوم الحياة عبدالكريملحلو980081269116
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
9زياد

ي980082269720 علوم الحياة عبدااللهالطاهت 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
9زياد

علوم الحياة أيوبكوزول980083270604
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
9زياد

علوم الحياة سوكينةالشعراوي980084271335
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
9زياد

علوم الحياة محمدكاموم980085271826
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
9زياد

علوم الحياة يونسكبوس980086272070
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
9زياد
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة رقيةالتوكي980087272277
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
9زياد

علوم الحياة فاطمةالشديىلي980088272298
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
9زياد

ىاجعيمة980089272370 علوم الحياة بشر
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
9زياد

علوم الحياة سناءالوثيق980090272447
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
9زياد

علوم الحياة يونسايت عال980091272482
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
10زياد

علوم الحياة نبيلالرقبة980092272537
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
10زياد

980093272688
ايت الحاج عبد 

ي علوم الحياة عبدالصمدالنن 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
10زياد

علوم الحياة زينبادموس980094273428
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
10زياد

فاطمة شاعري980095273693
الزهراء

علوم الحياة 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
10زياد

علوم الحياة زكيةمزي    غ980096273760
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
10زياد

علوم الحياة حبيبةبوشقراوي980097273769
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
10زياد
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة زينبازرورة980098274064
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
10زياد

علوم الحياة وفاء بن المالح980099274297
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
10زياد

علوم الحياة اسماءاهاري980100274539
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
10زياد

ة980101274692 علوم الحياة ليىلالغت 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
11زياد

ي980102274760
علوم الحياة عمادعوينانر

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

11زياد

وقدكي980103274788 علوم الحياة رسر
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
11زياد

علوم الحياة رجاءالحيا980104275148
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
11زياد

علوم الحياة كريمةايت برنو980105275607
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
11زياد

علوم الحياة اسماعيلاحدجام980106275733
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
11زياد

علوم الحياة عبدالمالكبوكطيفة980107275819
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
11زياد

علوم الحياة رشيدةبن داود980108275826
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
11زياد
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

ي980109276272
علوم الحياة جاللالتاع 

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

11زياد

علوم الحياة عبد الوهاببارة980110276360
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
11زياد

علوم الحياة أيوبالمهداوي980111277047
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
12زياد

علوم الحياة رجاءبورهان980112277289
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
12زياد

علوم الحياة ابراهيماوحداش980113277604
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
12زياد

علوم الحياة امالالكولي980114277719
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
12زياد

علوم الحياة حفيصةالخياطي980115278436
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
12زياد

علوم الحياة محمداخليفا980116279704
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
12زياد

علوم الحياة مريمعابدي980117279810
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
12زياد

علوم الحياة خديجةلقطيب980118279853
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
12زياد

علوم الحياة اجواوان980119279876
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
12زياد
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2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة امالبانارص980120281333
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
12زياد

علوم الحياة فاطمةإغرم980121281501
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
13زياد

ح980122282479 علوم الحياة عمرامجت 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
13زياد

علوم الحياة اسامةالفراقشة980123283246
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
13زياد

فاطمة هليل980124283686
الزهراء

علوم الحياة 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
13زياد

علوم الحياة اميمةبورويش980125283740
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
13زياد

ي980126284931 علوم الحياة نهيلةخودراج 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
13زياد

علوم الحياة يونسبن العالم980127285022
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
13زياد

علوم الحياة رجاءمستقيم980128285262
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
13زياد

علوم الحياة عبد الكبت ايت العباس980129285520
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
13زياد

علوم الحياة الزوهرةمساعيد980130285814
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
13زياد
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة مريمالتوكدة980131286848
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
14زياد

علوم الحياة ايمانبوطربوش980132287520
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
14زياد

علوم الحياة وئاماالدريشي980133289667
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
14زياد

علوم الحياة يوسفخازن980134290770
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
14زياد

علوم الحياة عزيز بويزرو980135290986
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
14زياد

علوم الحياة زينبطرار980136291375
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
14زياد

ي980137292231 علوم الحياة امناياريشر
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
14زياد

علوم الحياة مريممساوي980138292616
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
14زياد

فاطمة خربيش980139292868
الزهراء

علوم الحياة 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
14زياد

ي980140293313
علوم الحياة عبد الهاديالرحان 

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

14زياد

علوم الحياة حمزةلشكر980141293425
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
15زياد
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جماعي استدعاء

علوم الحياة ياسي  بن بال980142294261
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
15زياد

ي980143294570
علوم الحياة ياسي  الصوف 

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

15زياد

علوم الحياة صالح الدينموقنيع980144294655
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
15زياد

ي980145294817
علوم الحياة محسنالخرسر

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

15زياد

علوم الحياة سفيانايت سعيد980146295883
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
15زياد

علوم الحياة حياةالصابر980147296089
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
15زياد

علوم الحياة كوثرالذهيبة980148297268
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
15زياد

علوم الحياة مينةبوبكري980149297308
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
15زياد

علوم الحياة ليىللمراجي980150297713
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
15زياد

علوم الحياة غيثةمولود980151297834
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
16زياد

علوم الحياة كوثرلمريس980152298112
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
16زياد
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ة980153300011 علوم الحياة سعادشكت 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
16زياد

علوم الحياة كوثرالمالس980154300321
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
16زياد

ي980155300562
علوم الحياة راضيةالعارف 

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

16زياد

ي980156300951
علوم الحياة زهرةالزيتون 

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

16زياد

علوم الحياة أيوبعبادي980157300976
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
16زياد

علوم الحياة ابتهالوالد ابراهيم980158301036
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
16زياد

علوم الحياة نعيمةفتح هللا980159301415
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
16زياد

علوم الحياة عبدالرحيمعبت 980160301819
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
16زياد

علوم الحياة عىليشفيق980161301946
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
17زياد

علوم الحياة كوثرمنغالزي980162302080
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
17زياد

قاوي980163302168 علوم الحياة خديجةالشر
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
17زياد
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جماعي استدعاء

علوم الحياة خولةايتابا980164302277
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
17زياد

علوم الحياة عبد الرحمانحميي  980165303201
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
17زياد

علوم الحياة زينبالكداح980166303252
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
17زياد

ي980167304040
علوم الحياة حفصةميمان 

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

17زياد

ي980168304339
علوم الحياة عثمانالطافر

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

17زياد

علوم الحياة مريمسالمة980169305803
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
17زياد

علوم الحياة  شيماءلحياوي980170305815
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
17زياد

علوم الحياة أم الغيثحميي  980171306130
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
18زياد

علوم الحياة محمدابن يدير980172306347
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
18زياد

علوم الحياة خديجةبوكرين980173306508
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
18زياد

علوم الحياة أمينةوحيدي980174307032
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
18زياد
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علوم الحياة مريمالكسوسي980175307358
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
18زياد

علوم الحياة عثمانلخشن980176307647
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
18زياد

علوم الحياة خديجةالزيدي980177307722
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
18زياد

علوم الحياة ضجاشواق980178308060
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
18زياد

علوم الحياة خديجةدريوش980179308606
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
18زياد

علوم الحياة داود اكمي980180309184
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
18زياد

علوم الحياة محمدارسار980181309668
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
19زياد

علوم الحياة مهديبوكان980182309792
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
19زياد

علوم الحياة سارةأيت منصور980183309855
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
19زياد

علوم الحياة اكرامبنكرباش980184309860
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
19زياد

علوم الحياة وجدانصديق980185310237
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
19زياد
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علوم الحياة خالدايت بوحديدي980186310249
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
19زياد

علوم الحياة محمدامجاهدي980187310360
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
19زياد

علوم الحياة صباحبونادير980188310949
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
19زياد

ةبكار980189311054 علوم الحياة الكبت 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
19زياد

علوم الحياة خديجةايت واجي980190311392
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
19زياد

علوم الحياة أحمدنايت الحاج980191311791
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
20زياد

علوم الحياة صهيبهنفوري980192311919
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
20زياد

علوم الحياة الحسناوبك980193311942
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
20زياد

980194312371
االدريشي 

علوم الحياة هندمبتسم
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
20زياد

علوم الحياة رابحةالنيلو980195312569
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
20زياد

ي980196312660 ن  علوم الحياة نعيمةلمغت 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
20زياد
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علوم الحياة أميمةطوسي980197312816
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
20زياد

ي980198313013
علوم الحياة سليمةالزيان 

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

20زياد

علوم الحياة مريمالعلوي980199313124
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
20زياد

علوم الحياة زينبفكاهي980200314115
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
20زياد

فاطمة كباد980201315888
الزهراء

علوم الحياة 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
21زياد

علوم الحياة مريمكسوس980202316272
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
21زياد

علوم الحياة غزالنبولشكور980203317162
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
21زياد

علوم الحياة رهامالعلوي980204317680
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
21زياد

ي980205317839 علوم الحياة عبد الفتاحبان 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
21زياد

علوم الحياة سعيدةالعلوي980206318170
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
21زياد

علوم الحياة محمدبلميدي980207318212
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
21زياد
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علوم الحياة مصطف اكرار980208318372
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
21زياد

علوم الحياة ليىللخويمة980209318754
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
21زياد

علوم الحياة كوثرالبونجيمي980210319295
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
21زياد

علوم الحياة اسماءلشياخ980211319365
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
22زياد

ي980212319820
علوم الحياة صفيةالغاسر

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

22زياد

علوم الحياة عبد الرزاقحسني  980213320689
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
22زياد

علوم الحياة ناديةسعيدي980214320707
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
22زياد

علوم الحياة سعيداشتوي980215320835
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
22زياد

علوم الحياة مصطف اشاطر980216320985
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
22زياد

علوم الحياة غزالنالجمعي980217321396
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
22زياد

علوم الحياة هدىبن 980218323856
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
22زياد
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ي980219325264 فنج  علوم الحياة ارسر
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
22زياد

ي980220325307
علوم الحياة هاجرالعتفر

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

22زياد

علوم الحياة رضابلخفا980221325888
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
23زياد

بوبكرأيت بها980222326001  ٌ
علوم الحياة ٌ 

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

23زياد

ي980223326017
علوم الحياة هشاموكف 

واالرض
الثانوية اإلعدادية طارق ابن 

23زياد

علوم الحياة عبد الجليلالمهداوي980224326165
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
23زياد

علوم الحياة محمدالنحكامي980225326952
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
23زياد

علوم الحياة حسناءموافق980226327321
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
23زياد

ي980227327654 علوم الحياة يوسفبين 
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
23زياد

علوم الحياة حياةالوتوات980228328116
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
23زياد

علوم الحياة الحسي  يخلف980229328611
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
23زياد
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علوم الحياة مريمرقيبة980230329019
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
23زياد

علوم الحياة نشينغزالي980231329028
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
24زياد

علوم الحياة سكينةبن واحمان980232329052
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
24زياد

يفةالمليجي980233329526 علوم الحياة رسر
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
24زياد

علوم الحياة حسنبوعالم980234329740
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
24زياد

علوم الحياة بهيجةناصتي980235329852
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
24زياد

علوم الحياة عواطفبن لكبت 980236329975
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
24زياد

علوم الحياة رضوانطاطا980237331049
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
24زياد

علوم الحياة هاجرركتان980238331537
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
24زياد

علوم الحياة عادلجدي980239331602
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
24زياد

علوم الحياة محمدمقران980240331638
واالرض

الثانوية اإلعدادية طارق ابن 
24زياد
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علوم الحياة زينبالنجار980241331661
1الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة سعادبزطام980242331726
1الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة هجرأزديدي980243332311
1الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ىطيان980244332873 علوم الحياة بشر
1الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة أسماءلداب980245333757
1الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة هاجرأيت باسو980246333949
1الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة شيماءغوفت 980247334523
1الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة هاجرلغفور980248334776
1الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة سكينةالمنتض980249335517
1الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980250335786 علوم الحياة حنانلودين 
1الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة بدر الدينوراش980251335903
2الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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علوم الحياة حسناءالحمري980252337549
2الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة سكينةبياض980253338505
2الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة نعيمةحمود980254338621
2الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ىاحميمد980255338744 علوم الحياة بشر
2الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة مريمبوعنان980256338877
2الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة سفياناكتيت980257339205
2الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة ابراهيمامغيط980258339648
2الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة عىليباسي980259339925
2الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ىطودي980260341403 علوم الحياة بشر
2الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980261341450 علوم الحياة مهاالشعين 
3الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة رحمةبلحاج980262341983
3الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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علوم الحياة محمدالحناوي980263342169
3الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة حفصةفراح980264342418
3الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة اسماءاشتوي980265342430
3الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة فدوىالفاضىلي980266344577
3الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980267345358
علوم الحياة غزالنبلعون 

3الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

فاطمة بن عبوا980268345438
الزهراء

علوم الحياة 
3الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة خولةايبا980269345920
3الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة سناءبن الفقت 980270346719
3الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة حنانلكر980271347503
4الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة ليىلصبوط980272347568
4الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة عبد هللامروان980273349326
4الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة هبةعركاب980274349442
4الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة صارةالرباع980275350368
4الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة  فدوىكنار980276350967
4الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة مريمعبضالي980277351339
4الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

يرمضان980278352321 علوم الحياة عبد الغن 
4الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة جمالامزيان980279352526
4الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة خولةالخدري980280353716
4الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة سوميةبولىلي980281353857
5الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980282354738
علوم الحياة نبيلالويدان 

5الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980283354999
علوم الحياة حمزةالزيتون 

5الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة زينبالدباغ980284355681
5الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة زينبالكمري980285355958
5الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة خديجةغالن980286356619
5الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة سليمةناصيح980287356873
5الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة شيماءبارة980288357011
5الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة هجرايت عياد980289357115
5الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة أنسبورزيق980290357434
5الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980291358112
علوم الحياة شيماءالفدان 

6الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة رشيداخرو980292358376
6الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة امحمدبوشال980293358862
6الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة يوسفبريوي980294359540
6الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة أيوبعمراوي980295359544
6الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة رانيةبرغازي980296359763
6الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة سعيدالجعفري980297359803
6الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة شيماءحميوي980298359895
6الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة سكينةسابق980299360462
6الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة فاطمةياسي  980300360765
6الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة  فاطمةوسعدن980301361064
7الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة حسنالحرش980302361134
7الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة مصطف ملوك980303361962
7الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة لحسنبن جامع980304362052
7الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة عىلياخبت  980305362104
7الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة لحسنالحزاز980306363023
7الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

Page 2052/2083



رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة سارةلعبيضىلي980307363027
7الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة امي  راموز980308363116
7الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة خولةبلكبت 980309363123
7الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980310363214
علوم الحياة فتيحةبلقاض 

7الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980311365257 علوم الحياة سعدلمداسن 
8الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة هجرزكرياء980312366462
8الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980313368225 علوم الحياة مليكةزوكن 
8الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ار980314369013 علوم الحياة مريمجت 
8الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة خديجةايت احساين980315371939
8الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة سناءاوتلوت980316373271
8الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة رشيدةبنحدو980317374176
8الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

يدان980318374960 علوم الحياة عادلبت  
8الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة خولةأيت بن وكريم980319376197
8الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة نعيمةفرداس980320376453
8الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980321377460
علوم الحياة عبد الرحمانتوانر

9الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة مروانالرازي980322377529
9الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980323377879 علوم الحياة أمنيةالبنفسج 
9الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة حليمةبوعدي980324378344
9الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة يوسفشكري980325380142
9الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة خالدداودي980326381173
9الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة مريمبوركايك980327381967
9الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة سعيدبكاري980328381970
9الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة عبد المجيدالزهت 980329382096
9الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة خديجةالرامي980330383355
9الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة يونسخاعىلي980331384959
10الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة إيمانالعداد980332385253
10الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980333385625
علوم الحياة اسماعيلبن خليف 

10الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة زهرةأبوعىلي980334385724
10الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة أيوبالكرماعي980335386263
10الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980336387834 علوم الحياة يوسفاالعيشر
10الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

فاطمة لبصيىلي980337388502
الزهراء

علوم الحياة 
10الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة عمرالعلمي980338389169
10الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة ايوبكرين980339390556
10الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة سهاموكيب980340391532
10الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

فاطمة ماكري980341392497
الزهراء

علوم الحياة 
11الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة فاطمةأحنصال980342394677
11الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة محمدالبدوي980343395434
11الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة زينببحبوجي980344395490
11الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980345399931
علوم الحياة ماجدةمعروف 

11الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة نسيمةهبول980346400079
11الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980347400771 علوم الحياة عثمانلمومن 
11الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة ايمانالقرطيطي980348401328
11الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة يونساكيناز980349401390
11الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة عصاممزي980350402703
11الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة لبن الحرار980351402716
12الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة آالءمدو980352403184
12الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة ليلةايت خوية980353407588
12الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة عبد الكريمالعرشة980354407827
12الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة سندسبوقطيب980355409032
12الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980356409733 علوم الحياة رشيدالوعران 
12الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة مريمنوكالي980357410242
12الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة وفاءأيت بال980358410519
12الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة مريمبوقنطار980359411423
12الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة جليلةجبالوي980360411967
12الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980361413303 علوم الحياة أسيةالقزوين 
13الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة رقيةاجمالي980362413646
13الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة محمدأغريس980363413679
13الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة يوسفبن اعزيز980364417521
13الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة سكينةالمامولي980365419363
13الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980366420853
علوم الحياة نزهةالشحان 

13الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة أسماءايت كروم980367421253
13الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة أيوبأغوجدام980368421578
13الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة سفيانكواي980369421677
13الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة عبد الباسطبن جدو980370421987
13الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة ناديةبلعسكري980371423695
14الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة كمالبومرت980372424008
14الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة
الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة حسن الكروالي980373424053
14الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة وفاءغزوى980374424094
14الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة حمزةجابون980375424318
14الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980376424392
علوم الحياة رشيدةحمدان 

14الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة صفاءاجبارة980377424460
14الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة ماجدةسوطيح980378426149
14الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

فاطمة اكرين980379426264
الزهراء

علوم الحياة 
14الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة مريمعلوي980380427102
14الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة أسامةالمشناوي980381427812
15الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة مليكةفاضل980382428672
15الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة اسماعيلاخراز980383429308
15الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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رقم القاعة(بمراكش)مركز اإلمتحان التخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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الثانوي التعليم سلك

2020 نونبر 25 يوم

جماعي استدعاء

علوم الحياة مريمكنكوح980384429552
15الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة وهيبةتوفيق980385429596
15الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة نعيمةالحجىلي980386429994
15الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة مريملغريسة980387430339
15الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة زكرياءالحاح980388431114
15الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة محمدالزين980389431752
15الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة ايوبلكريدلي980390431845
15الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة حنانفارسي980391432056
16الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

فاطمة الدردار980392433212
الزهراء

علوم الحياة 
16الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

فاطمة فاروق980393434267
الزهراء

علوم الحياة 
16الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980394434465
ةالرافر علوم الحياة زهت 

16الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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ةالحمري980395434814 علوم الحياة زهت 
16الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980396435907
علوم الحياة كوثرالكوحالن 

16الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة وليدبوجيدة980397436081
16الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة حسناءخبان980398437109
16الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة آسيةالزات980399437975
16الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة خديجةاد احماد اعىلي980400437976
16الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980401440202 علوم الحياة لبن المومن 
17الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة فتيحةانض980402441335
17الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة إكرامعيدان980403441584
17الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة خولةبليلة980404441645
17الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة عدنانالصباري980405442462
17الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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يك980406443010 يابت 
علوم الحياة عبدالغان 

17الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة عبد العزيزاخنداف980407443283
17الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة لمياءالحداوي980408443316
17الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة نوالالعادل980409443383
17الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980410446007
فاطمة السبفر

الزهراء
علوم الحياة 

17الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة فاطمةجنان980411446068
18الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة هندبورزوق980412446578
18الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة اسامةجميل980413446801
18الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980414448177
اف  فاطمة رسر

الزهراء
علوم الحياة 

18الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980415449288
علوم الحياة زهرةأكون 

18الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980416449581
علوم الحياة اسماعيلالتافر

18الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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علوم الحياة بوجمعةبندوش980417450436
18الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة ايت حموجواد980418450661
18الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة عبد الصمدالنواري980419450748
18الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة اكراملكحيىلي980420451155
18الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة عبدالعزيزكيدون980421453542
19الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة اماللحمي  980422454114
19الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة محمدالتمسىلي980423455685
19الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

فاطمة هضع980424456687
الزهراء

علوم الحياة 
19الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة عائشةأبعت 980425457509
19الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

ي980426457517
علوم الحياة مالكالصاف 

19الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة وفاءلعوينة980427457670
19الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض
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علوم الحياة ازهورالمكاوي980428457796
19الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة أسامةجلو980429458655
19الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة أنسبلهادي980430459085
19الثانوية اإلعدادية النهضةواالرض

علوم الحياة يونسأعمر980431460599
1الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة خولةتويليل980432460862
1الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة عبدالواحدتويتيم980433462499
1الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة المنصوريعبدالحفيظ980434462599
1الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة محمدبوسكوت980435462796
1الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة مروانخبو980436463448
1الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة نهيلةالبخوش980437465732
1الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة هجربن باري980438465952
1الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة إلهاملغداش980439466842
1الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة سعديةاشهيب980440467288
1الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة إلهامأبلعيد980441467334
2الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة خالداسعيد980442468242
2الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة غزالنايت قشي980443471304
2الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة ودادالضاحك980444471618
2الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة  ناديةالحرش980445474884
2الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة نضال زريكم980446476132
2الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

فاطمة البداوي980447476188
الزهراء

علوم الحياة 
2الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة رانيابوخريص980448476620
2الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة حنانبن الداودي980449477136
2الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة خولةأيت أبو لحسن980450478903
2الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

وك980451479239 علوم الحياة خديجةحت 
3الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة الحسي  عتنان980452480889
3الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة سعدلكريعي980453482010
3الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة ياسي  العابد980454482130
3الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة شهرزادوشن980455482767
3الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980456483507
علوم الحياة سلم-ريحانةرحان 

3الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة خميسةالتدلي980457485102
3الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة مريممحبوب980458485341
3الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980459485579 علوم الحياة كوثرالطالن 
3الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة أسماءالحراز980460488256
3الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة بدرالدينحالمي980461489310
4الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة نبيلبوالشيخ980462489868
4الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة ميلودافيلة980463489893
4الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

و980464492240 علوم الحياة فطومةامت  
4الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة زينب أنزاري980465492267
4الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة حنانالكلخة980466495717
4الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980467496295
علوم الحياة نجوةحسان 

4الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة ياسي  موجود980468496305
4الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة لطيفةايت افقت 980469496537
4الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980470496824
ةالمرضاض  علوم الحياة كت  

4الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ةانشاء هللا980471497234 علوم الحياة بورسر
5الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة ليىلبوبال980472499609
5الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة وئام لحنيك980473499803
5الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة المصطف بوحميد980474501282
5الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ىبزيخة980475502505 علوم الحياة بشر
5الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة نهيلةباكا980476503283
5الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة سعيدبيكروان980477503594
5الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة يوسفالوس980478503633
5الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

980479503938
اإلدريشي 

ي لعوين 
موالي 
السعيد

علوم الحياة 
5الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980480504817
علوم الحياة ناديةشمان 

5الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980481505514
علوم الحياة ابوبكرالزيان 

6الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة اسامةايت الطالب980482505891
6الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة حنانعبدو980483507053
6الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة عبدالرزاقالصالجي980484507330
6الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة هدىفائز980485508201
6الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة آيةتوفيق980486508379
6الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة حنانصبار980487509972
6الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة عبداللطيفبوتكايوت980488509999
6الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980489510462 علوم الحياة نضالمنين 
6الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة ياسمي  الفتجي العلوي980490512165
6الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة طارقالزيدي980491512206
7الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980492512770
وفر علوم الحياة لعزيزةالشر

7الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة نشينبوهاللي980493513798
7الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة عبدالعاليدهدوه980494514061
7الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة حميدانزيض980495514542
7الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة عبداللطيفاألحيان980496514577
7الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة يوسفرديدي980497515482
7الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة  محسنوقاص980498516161
7الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980499516420
علوم الحياة معادالنفيف 

7الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة ياسي  ايت تدارت980500516840
7الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة أسماءالنوعيمي980501517475
8الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة ناديةعلوي980502517501
8الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة حمزةالوهمي980503519434
8الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة يشاالميساوي980504520134
8الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة إحسانالسيجي980505520765
8الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة لحسنعروى980506521012
8الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة يوسفبوحموش980507522483
8الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة جميلةرافع980508524113
8الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة حفصةتراب980509524315
8الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة إكرامادمران980510524612
8الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة   ايمانالمعتصم980511524794
9الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة محمدالسوسي980512525444
9الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة محمدالجزولي980513526467
9الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة زينب شطيط980514526606
9الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة حنانالهماز980515529035
9الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة اسيةبنشكور980516529556
9الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980517530085
علوم الحياة إلهاماللحيان 

9الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة امي  المزيان980518530707
9الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980519530901 علوم الحياة مرواننج 
9الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة صابرةاكزان980520530981
9الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ةالوالدي980521531237 علوم الحياة سمت 
10الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة احساينالفراجي980522531513
10الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة لبن ارجدال980523532158
10الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة زينبالبحات980524532378
10الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة عادلفقت 980525532958
10الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة يوسفمومو980526534247
10الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة رقيةاذهب980527534449
10الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة هندفرحات980528535072
10الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة اسماعيلمرشيق980529535149
10الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

فاطمة واحسون980530535517
الزهراء

علوم الحياة 
10الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة محمدبقاس980531536132
11الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة زينباسماعيىلي علوي980532536463
11الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة حميدكبدي980533537414
11الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980534537497 علوم الحياة زينبالزرين 
11الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة امباركابيدار980535537538
11الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة مريمحادر980536537783
11الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة سعيدبوالريش980537538355
11الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة سعادبنبويا980538538702
11الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

حبيىلي980539540126 علوم الحياة مصطف الشر
11الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة حفصةبولعلمات980540540504
11الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة هديالخمشي980541540723
12الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة مريمبودريشي980542540750
12الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة ايمانشمشي980543540804
12الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة نوالدينالركباوي980544541030
12الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة العزيزةالكارح980545541175
12الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة حنانايت الحاج980546541288
12الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة خديجةالزكي980547542070
12الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة محمدلمبيض980548542071
12الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة هندرصدي980549543022
12الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة سالمالرخيشي980550543261
12الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

فاطمة لمكون980551543582
الزهراء

علوم الحياة 
13الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة دنياالمشكوري980552543623
13الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة نهيلةالحمام980553543743
13الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة عبد المغيثبوعزة980554543771
13الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة محمدبقدير980555544067
13الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة لبن اباسيدي980556544577
13الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة هندشعبان980557544712
13الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة ايوبالمهيىلي980558545099
13الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980559545913 علوم الحياة مجدةالمشيشر
13الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة عبدالحكيممحا980560545955
13الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة عبد االلهام الهوى980561546460
14الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة محمدبامو980562546696
14الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة مريمالطبيىلي980563546891
14الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة محمدأوبان980564548046
14الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة رشيدايت سي980565548298
14الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة اكرامابوالخت 980566548854
14الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980567548855
وض  علوم الحياة سعيدالت 

14الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة ليىلداري980568548991
14الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة محمدالصالجي980569549519
14الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة معادالسفار980570550681
14الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة غزالنناجح980571551449
15الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة امنيةمرجان980572552412
15الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة مريمزعراوا980573553352
15الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة روقيةابن يحن 980574555799
15الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة سكينةاكربان980575556161
15الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة أمالمختاري980576557665
15الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة آية قمون980577559051
15الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980578559115 علوم الحياة يوسفحبين 
15الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980579559428 علوم الحياة لبن بن 
15الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة حفصةالموحدي980580559811
15الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980581560553
علوم الحياة نور الدينالزيتون 

16الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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ي980582562077 علوم الحياة سهامحسين 
16الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة رشيد العطاري980583563085
16الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي يونس يونس980584563131 علوم الحياة بت  
16الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة نزهةأيت ايشو980585563695
16الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة فوزيةالبحراوي980586568217
16الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة اميمةالزبيدي980587568465
16الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة الحسنويزان980588568594
16الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة محسنبسطوس980589568884
16الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980590569549 علوم الحياة زينبمرين 
16الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة مريمعتو980591569643
17الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980592569886 علوم الحياة زينبسمت 
17الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة اسماءلمغاري عدل980593569973
17الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

فاطمة الزفاط980594569978
الزهراء

علوم الحياة 
17الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة أسماءالسويدي980595570359
17الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة عثمانالطيب980596570965
17الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980597571945 علوم الحياة نهيلةالبصت 
17الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة غزالنالحبشة980598572178
17الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980599573889 يبخنر
علوم الحياة عبدالغان 

17الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة عتيقةاحميميد980600575728
17الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة زينبخلفان980601576309
18الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980602576741
فاطمة الفض 

الزهراء
علوم الحياة 

18الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة أسماءحبيب هللا980603583427
18الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة نهيلةتزركي  980604584595
18الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ىفاضل980605585090 علوم الحياة بشر
18الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة ابتسامايت لعماري980606586573
18الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة هناءالضويوي980607588333
18الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة  نعمانسيف980608588746
18الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

980609589722
االدريشي 

علوم الحياة ناديةاليلولي
18الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة هشامالعلوي980610590060
18الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة حسناءالبخاري980611591504
19الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة وفاءفرحات980612599842
19الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة اسامةرحومي980613599994
19الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة خولةصابر980614602453
19الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة بهيجةبن هرو980615602746
19الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

فاطمة حسناوي980616603113
الزهراء

علوم الحياة 
19الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة صالحالزواوي980617605688
19الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة معاداوجعا980618606030
19الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

فاطمة اجرينجة980619608600
الزهراء

علوم الحياة 
19الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة كريمةحسناوي980620611911
19الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة اسماعيلعابد980621612197
20الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

ي980622614332
فاطمة السوسان 

الزهراء
علوم الحياة 

20الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة عثمانالميلودي980623614433
20الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة ودادنوع980624614784
20الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة عبدالعاليبوستة980625616950
20الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة هجرابوهري980626617760
20الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة عبد الجليلايت اربعي  980627619116
20الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة من حديو980628625902
20الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة حفصةبوالعصافر980629627037
20الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة شيماءبن باري980630628618
20الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة ثوريةشقرون980631628937
21الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة محمدالمدروجي980632629159
21الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة خولةنض980633629640
21الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة شيماءأيت عىلي980634631463
21الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة عبد العزيزاقيش980635632614
21الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة شيماءحركات980636633824
21الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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علوم الحياة سعيدبوليد980637634441
21الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض

علوم الحياة عبدالواحدشاكر980638634863
21الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيمواالرض
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