
202109:30 دجنبر 23مصطفى  بازي012033

202110:05 دجنبر 23محمد خضراني022036

202110:40 دجنبر 23حليمة بن جرادة032042

202111:15 دجنبر 23ساملة باب042048

202111:50 دجنبر 23فواتو  جابر052050

202112:25 دجنبر 23نبيهة  لشهب062054

202115:00 دجنبر 23الحسين  اهل الناجم072055

202115:35 دجنبر 23ملويكف  عبس ى 082056

202116:10 دجنبر 23الهام  لحساك092059

202116:45 دجنبر 23فالة  اهل عبد القادر102060

202117:20 دجنبر 23فاطمة الحسيني112062

202117:55 دجنبر 23نبيلة العمراوي122063

202109:30 دجنبر 23دونيا  كبوري132064

202110:05 دجنبر 23بشرى راسطرف142065

202110:40 دجنبر 23نادية  العرش ي152066

202111:15 دجنبر 23سمية كاش162069

202111:50 دجنبر 23غزالن شمس ي172080

202112:25 دجنبر 23صفاء البكراوي182081

202115:00 دجنبر 23رجاء العنتري192085

202115:35 دجنبر 23يونس بورحيم202094

202116:10 دجنبر 23عبدالواحد شاطير212095

202116:45 دجنبر 23أمينة املتوكل222103

	2021
  (السالم)مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد : مركز االختبارات الشفوية  

مزدوج- االبتدائي  :التخصص 

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمترشحين، وكل من تغيب أو تأخر عن الموعد المحدد له يعتبر مقصيا من االختبارات

 نسخ،4بخط اليد في  (ة)على المترشحات والمترشحين الحضور مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية ، ورسالة تحفيز يحررها المترشح

.(مهنة التدريس أو مهنة التدبير اإلداري أو التربوي أو االجتماعي)إلحدى المهن موضوع التباري  (ها)يعبر فيها عن دوافع اختياره
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	2021
  (السالم)مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد : مركز االختبارات الشفوية  

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمترشحين، وكل من تغيب أو تأخر عن الموعد المحدد له يعتبر مقصيا من االختبارات

 نسخ،4بخط اليد في  (ة)على المترشحات والمترشحين الحضور مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية ، ورسالة تحفيز يحررها المترشح

.(مهنة التدريس أو مهنة التدبير اإلداري أو التربوي أو االجتماعي)إلحدى المهن موضوع التباري  (ها)يعبر فيها عن دوافع اختياره

202117:20 دجنبر 23حليمة املاض ي232105

202117:55 دجنبر 23سعيد مفتاح242106

202109:30 دجنبر 24خول جماني252110

202110:05 دجنبر 24يوسف بالمين262111

202110:40 دجنبر 24عبد املالك أيت بن خيرة272112

202111:15 دجنبر 24اليزيد ياسين282113

202111:50 دجنبر 24الغالية كحيش292115

202112:25 دجنبر 24مريم  عبار 302116

202115:00 دجنبر 24عبد الكريم نوحي312117

202115:35 دجنبر 24مريم حمدان322120

202116:10 دجنبر 24اسماء السباعي332122

202116:45 دجنبر 24رشيدة  ارميتي  342125

202117:20 دجنبر 24حياة بش ي352126

202109:30 دجنبر 24مليكة  اسكوك362127

202110:05 دجنبر 24امباركة لطفي372128

202110:40 دجنبر 24لبنى وزري382131

202111:15 دجنبر 24حبيبة اوبلق392135

202111:50 دجنبر 24خديجة حاولة402136

202112:25 دجنبر 24عبد هللا  اوبيهي 412139

202115:00 دجنبر 24مليكة ابلة422140

202115:35 دجنبر 24أميمة الكرش432146

202116:10 دجنبر 24كلثومة اقديم442147

مزدوج- االبتدائي :التخصص 
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	2021
  (السالم)مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد : مركز االختبارات الشفوية  

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمترشحين، وكل من تغيب أو تأخر عن الموعد المحدد له يعتبر مقصيا من االختبارات

 نسخ،4بخط اليد في  (ة)على المترشحات والمترشحين الحضور مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية ، ورسالة تحفيز يحررها المترشح

.(مهنة التدريس أو مهنة التدبير اإلداري أو التربوي أو االجتماعي)إلحدى المهن موضوع التباري  (ها)يعبر فيها عن دوافع اختياره

202116:45 دجنبر 24سارة النسيوي452151

202117:20 دجنبر 24محمد  صايكو462152

202109:30 دجنبر 25خديجة الرماحي472155

202110:05 دجنبر 25سكينة الجديدي482164

202110:40 دجنبر 25فاطمة رحمي492166

202111:15 دجنبر 25محمد الوعبان502179

202111:50 دجنبر 25سميرة عبجا512184

202112:25 دجنبر 25لبنى دقاق522211

202115:00 دجنبر 25خديجة فاتحي532213

202115:35 دجنبر 25مريم شركس542220

202116:10 دجنبر 25محمد اللو 552221

202116:45 دجنبر 25زهراء واسو562223

202117:20 دجنبر 25فاطمة  موهنا572224

مزدوج- االبتدائي :التخصص 
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	2021
  (السالم)مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد : مركز االختبارات الشفوية  

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمترشحين، وكل من تغيب أو تأخر عن الموعد المحدد له يعتبر مقصيا من االختبارات

 نسخ،4بخط اليد في  (ة)على المترشحات والمترشحين الحضور مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية ، ورسالة تحفيز يحررها المترشح

.(مهنة التدريس أو مهنة التدبير اإلداري أو التربوي أو االجتماعي)إلحدى المهن موضوع التباري  (ها)يعبر فيها عن دوافع اختياره

202109:30 دجنبر 25صالح وخويا012021

202110:05 دجنبر 25الحسن اسالم022022

202110:40 دجنبر 25عبد القادر ازلك032023

202111:15 دجنبر 25الحسين زونيض042024

202111:50 دجنبر 25علي اوعثمان052025

202112:25 دجنبر 25ابراهيم اولحوس062026

202115:00 دجنبر 25احمد زني072027

202115:35 دجنبر 25احمد اسالم082028

202116:10 دجنبر 25لحسن الخياط092029

202116:45 دجنبر 25محمد دومني102030

202117:20 دجنبر 25عمر بنشاول112031

األمازيغية- االبتدائي :التخصص 
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	2021
  (السالم)مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد : مركز االختبارات الشفوية  

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمترشحين، وكل من تغيب أو تأخر عن الموعد المحدد له يعتبر مقصيا من االختبارات

 نسخ،4بخط اليد في  (ة)على المترشحات والمترشحين الحضور مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية ، ورسالة تحفيز يحررها المترشح

.(مهنة التدريس أو مهنة التدبير اإلداري أو التربوي أو االجتماعي)إلحدى المهن موضوع التباري  (ها)يعبر فيها عن دوافع اختياره

202109:30 دجنبر 23محمد سحساح012318

202110:05 دجنبر 23ابراهيم جبور022319

202110:40 دجنبر 23رضوان الكسابي032320

202111:15 دجنبر 23عزيزة بوستى042323

202111:50 دجنبر 23الحسين الباسطي052324

202112:25 دجنبر 23ضحى الهزام062326

202115:00 دجنبر 23حكيمة نادر072327

202115:35 دجنبر 23احمد بوهليل082328

202116:10 دجنبر 23عيس ى اوتعلي092331

202116:45 دجنبر 23زكرياء صابر102332

202109:30 دجنبر 24امين العدراني112333

202110:05 دجنبر 24فاطمتو الغيش122334

202110:40 دجنبر 24الطيب احراش132337

202111:15 دجنبر 24سكينة  حمريطي142338

202111:50 دجنبر 24يوسف الدمناتي152339

202112:25 دجنبر 24ياسين اوتمعراض162340

202115:00 دجنبر 24ابراهيم محراش012536

202115:35 دجنبر 24حمزة النحاس ي022537

202116:10 دجنبر 24الهام  بوسباكة032538

202116:45 دجنبر 24حمزة بوشوف042542

الرياضيات- الثانوي :التخصص 

المعلوميات- الثانوي :التخصص 
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	2021
  (السالم)مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد : مركز االختبارات الشفوية  

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمترشحين، وكل من تغيب أو تأخر عن الموعد المحدد له يعتبر مقصيا من االختبارات

 نسخ،4بخط اليد في  (ة)على المترشحات والمترشحين الحضور مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية ، ورسالة تحفيز يحررها المترشح

.(مهنة التدريس أو مهنة التدبير اإلداري أو التربوي أو االجتماعي)إلحدى المهن موضوع التباري  (ها)يعبر فيها عن دوافع اختياره

202109:30 دجنبر 23محمد ابورات012470

202110:05 دجنبر 23عبد العزيز قبا022471

202110:40 دجنبر 23مصطفى جعكو032473

202111:15 دجنبر 23الحبيب بوحجر042474

202111:50 دجنبر 23محمد تمغرسوتيل052475

202112:25 دجنبر 23محمد اركنوس062476

202115:00 دجنبر 23عبدهللا  عبدالخالق072477

202115:35 دجنبر 23عبد الرحيم بوخالف082480

202116:10 دجنبر 23املهدي عرجان092481

202116:45 دجنبر 23السالك العروس ي102482

202109:30 دجنبر 24حمزة محفوظ112485

202110:05 دجنبر 24حمزة ايت ايدار122487

202110:40 دجنبر 24عبد العزيز اعيش132489

202111:15 دجنبر 24الحسن اللف142491

202111:50 دجنبر 24زكرياء ندعلي152494

202112:25 دجنبر 24هشام  معيكيز162495

202115:00 دجنبر 24حمزة محمي172501

202115:35 دجنبر 24محمد هنوبات182503

202116:10 دجنبر 24سعيدة  اعميرات192504

الفيزياء والكيمياء- الثانوي :التخصص 
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	2021
  (السالم)مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد : مركز االختبارات الشفوية  

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمترشحين، وكل من تغيب أو تأخر عن الموعد المحدد له يعتبر مقصيا من االختبارات

 نسخ،4بخط اليد في  (ة)على المترشحات والمترشحين الحضور مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية ، ورسالة تحفيز يحررها المترشح

.(مهنة التدريس أو مهنة التدبير اإلداري أو التربوي أو االجتماعي)إلحدى المهن موضوع التباري  (ها)يعبر فيها عن دوافع اختياره

202109:30 دجنبر 23محمد المين أجداد012394

202110:05 دجنبر 23عثمان ملغري022400

202110:40 دجنبر 23امحمد عجي032401

202111:15 دجنبر 23محمد ساملي042405

202111:50 دجنبر 23دنيا  خليلي052408

202112:25 دجنبر 23صالح الدين الحرش ي062416

202115:00 دجنبر 23رضوان  بالمين072417

202115:35 دجنبر 23أناس  قولي082419

202116:10 دجنبر 23عدنان هللي092420

202116:45 دجنبر 23أشرف أمصلوح102425

202109:30 دجنبر 23عبدهللا بنعمي012344

202110:05 دجنبر 23ابراهيم رمضان022345

202110:40 دجنبر 23يوسف دقوني032349

202111:15 دجنبر 23حافظ كويديش042353

202111:50 دجنبر 23نورالدين هربوش052357

202112:25 دجنبر 23محمد يحضيه ولد املختار062358

202115:00 دجنبر 23وهيبة الحمريطي072359

202115:35 دجنبر 23حياة الهاتفي082360

التربية البدنية والرياضية- الثانوي :التخصص 

اللغة األنجليزية- الثانوي :التخصص 
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	2021
  (السالم)مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد : مركز االختبارات الشفوية  

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمترشحين، وكل من تغيب أو تأخر عن الموعد المحدد له يعتبر مقصيا من االختبارات

 نسخ،4بخط اليد في  (ة)على المترشحات والمترشحين الحضور مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية ، ورسالة تحفيز يحررها المترشح

.(مهنة التدريس أو مهنة التدبير اإلداري أو التربوي أو االجتماعي)إلحدى المهن موضوع التباري  (ها)يعبر فيها عن دوافع اختياره

202109:30 دجنبر 23املحجوب  سيبا012248

202110:05 دجنبر 23الطاهرة الراض ي022250

202110:40 دجنبر 23فاضل ماءالعينين032251

202111:15 دجنبر 23نجاة بدوش042252

202111:50 دجنبر 23غزالن ارميتي052253

202112:25 دجنبر 23اخيارهم لعبوس062257

202115:00 دجنبر 23عماد افقيران072258

202115:35 دجنبر 23بوبكر بارا082259

202116:10 دجنبر 23محمد سالم سيدة092260

202116:45 دجنبر 23حفيظة مناس ي102261

202109:30 دجنبر 24مريم حميدي112263

202110:05 دجنبر 24وليد الطرفاوي122265

202110:40 دجنبر 24اسامة معقول132274

202111:15 دجنبر 24فهد  الركيبي142275

202111:50 دجنبر 24يحيى الخياط152277

202112:25 دجنبر 24محمد فاضل ابا162278

202115:00 دجنبر 24هاجر  الكريش 172280

202115:35 دجنبر 24املهدي  الصدقي182281

202116:10 دجنبر 24حنان  بوزرور192283

ملحقو االقتصاد واإلدارة- أطر الدعم اإلداري :التخصص 
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	2021
  (السالم)مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد : مركز االختبارات الشفوية  

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمترشحين، وكل من تغيب أو تأخر عن الموعد المحدد له يعتبر مقصيا من االختبارات

 نسخ،4بخط اليد في  (ة)على المترشحات والمترشحين الحضور مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية ، ورسالة تحفيز يحررها المترشح

.(مهنة التدريس أو مهنة التدبير اإلداري أو التربوي أو االجتماعي)إلحدى المهن موضوع التباري  (ها)يعبر فيها عن دوافع اختياره

202109:30 دجنبر 24عبدالكبير  امليحة012433

202110:05 دجنبر 24فؤاد السحمودي022434

202110:40 دجنبر 24احسان الحماموش ي032441

202111:15 دجنبر 24محمد  أسبال042444

202111:50 دجنبر 24أيوب العاشقي052445

202112:25 دجنبر 24عثمان املتوكل062447

202115:00 دجنبر 24فتيحة الزكاري072450

202115:35 دجنبر 24منى نادر082451

202116:10 دجنبر 24ربيعة  البدالوي092454

202116:45 دجنبر 24فاطمة باحسين102457

202109:30 دجنبر 24سعاد البكوري012571

202110:05 دجنبر 24بدر رفيق022577

202110:40 دجنبر 24معاد حميد هللا032574

202111:15 دجنبر 24مينة القدوري042581

202111:50 دجنبر 24الهام عزاب052580

202112:25 دجنبر 24مريم الركراكي062573

202115:00 دجنبر 24مريم التويرس072572

202115:35 دجنبر 24وئام  مدني082575

علوم الحياة واألرض- الثانوي :التخصص 

اللغة الفرنسية- الثانوي :التخصص 
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	2021
  (السالم)مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد : مركز االختبارات الشفوية  

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمترشحين، وكل من تغيب أو تأخر عن الموعد المحدد له يعتبر مقصيا من االختبارات

 نسخ،4بخط اليد في  (ة)على المترشحات والمترشحين الحضور مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية ، ورسالة تحفيز يحررها المترشح

.(مهنة التدريس أو مهنة التدبير اإلداري أو التربوي أو االجتماعي)إلحدى المهن موضوع التباري  (ها)يعبر فيها عن دوافع اختياره

202109:30 دجنبر 25زهرة العباني012549

202110:05 دجنبر 25خديجة املامون022556

202110:40 دجنبر 25دهاب  نعناع032558

202111:15 دجنبر 25عثمان بويمزماگن042559

202111:50 دجنبر 25امينة احسيس052562

202112:25 دجنبر 25عماد الراقي062566

202115:00 دجنبر 25عبدالرحمان الحيداوي072567

202115:35 دجنبر 25عبد الصادق الزيواني082569

202109:30 دجنبر 25محمد جاند012508

202110:05 دجنبر 25حمادي اخواجة022510

202110:40 دجنبر 25فتيحة الزونكطي032512

202111:15 دجنبر 25نورة عميري 042513

202111:50 دجنبر 25سكينة الغرادي052514

202112:25 دجنبر 25فاطمة فشتالو062526

202115:00 دجنبر 25املصطفى ازدغ072527

202115:35 دجنبر 25يوسف حسنية082532

اللغة العربية- الثانوي :التخصص 

الحراسة التربوية والتوثيق- ملحق تربوي :التخصص 

10/ 12



	2021
  (السالم)مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد : مركز االختبارات الشفوية  

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمترشحين، وكل من تغيب أو تأخر عن الموعد المحدد له يعتبر مقصيا من االختبارات

 نسخ،4بخط اليد في  (ة)على المترشحات والمترشحين الحضور مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية ، ورسالة تحفيز يحررها المترشح

.(مهنة التدريس أو مهنة التدبير اإلداري أو التربوي أو االجتماعي)إلحدى المهن موضوع التباري  (ها)يعبر فيها عن دوافع اختياره

202109:30 دجنبر 25عبدهللا امالل012462

202110:05 دجنبر 25زينب لعماري022463

202110:40 دجنبر 25احمد وورار032464

202111:15 دجنبر 25مليكة مسراوي042465

202111:50 دجنبر 25رضوان نايت لشكر052466

202109:30 دجنبر 25عثمان الفريحي012293

202110:05 دجنبر 25سحر حموز022295

202110:40 دجنبر 25محمد  األنصاري032297

202111:15 دجنبر 25عبدالدايم برطال042303

202111:50 دجنبر 25حسناء الرويمي052306

202112:25 دجنبر 25رجاء  بوعالم 062312

202115:00 دجنبر 25عبد الغني ساجد012381

202115:35 دجنبر 25ياسين زوين022385

الملحقون اإلجتماعيون- أطر الدعم االجتماعي :التخصص 

الفلسفة- الثانوي :التخصص 

تحضير المختبرات المدرسية- ملحق تربوي :التخصص 
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يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمترشحين، وكل من تغيب أو تأخر عن الموعد المحدد له يعتبر مقصيا من االختبارات

 نسخ،4بخط اليد في  (ة)على المترشحات والمترشحين الحضور مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية ، ورسالة تحفيز يحررها المترشح

.(مهنة التدريس أو مهنة التدبير اإلداري أو التربوي أو االجتماعي)إلحدى المهن موضوع التباري  (ها)يعبر فيها عن دوافع اختياره

202109:30 دجنبر 25عليات السعيدي012368

202110:05 دجنبر 25حسن ايت توغة022376

202110:40 دجنبر 25الغالية الصميلي032378

202111:15 دجنبر 25زهيرة الحافض ي042379

202115:00 دجنبر 25سناء مليح012389

202115:35 دجنبر 25جليل الحيمر022392

202115:00 دجنبر 25يوسف حببا012460

202115:35 دجنبر 25الوردي  الهرامي022461

202116:30 دجنبر 25الحسن  العوينا012459

االقتصاد والتدبير- الثانوي :التخصص 

التكنولوجيا- الثانوي :التخصص 

اإلجتماعيات- الثانوي :التخصص 

التربية اإلسالمية- الثانوي :التخصص 
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