
القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحاناملديريةالرمق الرتتييب

قلمي1 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية780035المكوين  أ نيسة1012احلس مية: ا 

قلمي2 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية807958البوز سعاد1038احلس مية: ا 

قلمي3 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية778143امغار ليىل1055احلس مية: ا 

قلمي4 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية709345زيبوح جنةل1056احلس مية: ا 

قلمي5 بتسام1060احلس مية: ا  1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية686745بنسالم ا 

قلمي6 ي1070احلس مية: ا  1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية685189أ برقاش عبد احل

قلمي7 1 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية683382ديدوش فاطمة1077احلس مية: ا 

قلمي8 1 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية748748الضارعي هنيةل1086احلس مية: ا 

قلمي9 1 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية809031املقدم ش اميء1088احلس مية: ا 

قلمي10 1 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية812119لعجب عامثن1096احلس مية: ا 

قلمي1 1 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية685671لواردي خدجية1029العرائش: ا 

قلمي2 1 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية757282دعو س ناء1041العرائش: ا 

قلمي3 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية796852أ حزيض الساعيد1045العرائش: ا 

قلمي4 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية646790أ وراغ رضوان1046العرائش: ا 

قلمي1 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية778515الزيدي فاطمة1009تطوان: ا 

قلمي2 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية831327محود محمد1011تطوان: ا 

قلمي3 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية839528العاليل بالل1036تطوان: ا 

قلمي4 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية694870فارس  محمد1043تطوان: ا 

قلمي5 2 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية808846اشهبار جهر1049تطوان: ا 

قلمي6 2 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية750749زايين محمد عيل1057تطوان: ا 
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قلمي7 2 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية822602املوسوي محمد1065تطوان: ا 

قلمي8 2 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية775029متهامشت  سهيةل1072تطوان: ا 

قلمي9 2 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية840119عالوي مسري1075تطوان: ا 

قلمي10 2 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية811182أ بقوي حنان1092تطوان: ا 

قلمي1 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية773932بنعمر صفوان1001شفشاون: ا 

قلمي2 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية667210الكرميي نوفل1002شفشاون: ا 

قلمي3 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية650119الزايين يوسف1008شفشاون: ا 

قلمي4 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية789570مصمودي هشام1021شفشاون: ا 

قلمي5 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية757644متقي جنيحة1028شفشاون: ا 

قلمي6 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية677508اليحياوي  بالل1031شفشاون: ا 

قلمي7 3 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية773815أ عراب أ ممية1047شفشاون: ا 

قلمي8 3 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية832367اشعتين زكرايء1063شفشاون: ا 

قلمي9 3 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية706262أ براكن حسام1066شفشاون: ا 

قلمي10 3 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية781195الزهريوي وردة1068شفشاون: ا 

قلمي11 3 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية752227حودايش سارة1069شفشاون: ا 

قلمي12 3 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية752282الظريف نعمية1080شفشاون: ا 

قلمي13 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية765177اولد العريب رزيق1082شفشاون: ا 

قلمي14 ميان1093شفشاون: ا  1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية822920ادلاودي ا 

قلمي1 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية645920العمراين شهيدة1006اجنرة- حفص : ا 

قلمي2 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية755559أ غرايب حسن1017اجنرة- حفص : ا 
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قلمي3 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية796231احدى خادل1020اجنرة- حفص : ا 

قلمي4 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية782953الهروايش صاحل1023اجنرة- حفص : ا 

قلمي5 1 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية691727الزموري الياس1050اجنرة- حفص : ا 

قلمي1 1 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية664542اسالم خدجية1003وزان: ا 

قلمي2 1 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية790089أ مزغار كوثر1007وزان: ا 

قلمي3 ربويش عيىس1048وزان: ا  1 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية846082اخل

قلمي4 1 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية688342بمنوىس ٌالياس1051وزان: ا 

قلمي5 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية671321بلحاج عبدالكرمي1064وزان: ا 

قلمي6 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية768334اجلهري  محمد1071وزان: ا 

قلمي7 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية757898ادراوي شفيق1085وزان: ا 

قلمي8 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية839305احديدان محمد1090وزان: ا 

قلمي9 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية744278أ زغاي أ يوب1095وزان: ا 

قلمي10 دويت احسان1097وزان: ا  2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية670399احل

2 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية646894ال زريق محزة1040الفنيدق- املضيق : عامةل1

2 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية764838املساوي ش اميء1067الفنيدق- املضيق : عامةل2

2 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية700318الطلحاوي محمد1004أ صيال- طنجة : عامةل1

2 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية758812أ جيا أ محد1005أ صيال- طنجة : عامةل2

2 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية830839التغدويين  وردة1010أ صيال- طنجة : عامةل3

3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية797510ابوالصرب يوسف1016أ صيال- طنجة : عامةل4

3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية863166مرزويق محمد1018أ صيال- طنجة : عامةل5
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3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية767552احملسيين  ش اميء1026أ صيال- طنجة : عامةل6

3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية746692دودوح اميان1030أ صيال- طنجة : عامةل7

3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية848961احملامدي أ يوب1037أ صيال- طنجة : عامةل8

3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية721928ملعيش ابراهمي1052أ صيال- طنجة : عامةل9

3 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية802068أ زلوي جنيب1053أ صيال- طنجة : عامةل10

3 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية744159امحلراوي سلمى1078أ صيال- طنجة : عامةل11

3 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية701213حلسن احسان1081أ صيال- طنجة : عامةل12

3 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية773540أ حرارو حورية1083أ صيال- طنجة : عامةل13

3 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية محمد السادس بطنجةالامازيغية785741ااب عبد الواحد1087أ صيال- طنجة : عامةل14
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قلمي1 ميةمزدوج761512الرشقاوي ابراهمي6177احلس مية: اإ 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي2 ميةمزدوج776254اولد عبد هللا سعيد  عبد الكرمي6184احلس مية: اإ 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي3 ميةمزدوج844895الراوي صفاء6186احلس مية: اإ 1د صباحا30و 23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي4 ميةمزدوج731934بنبوعزا بدر ادلين6187احلس مية: اإ 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي5 ميةمزدوج674783بوعزة سكينة6189احلس مية: اإ 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي6 ميةمزدوج688172امخللييش فدوى6197احلس مية: اإ 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي7 ميةمزدوج784096زروايل يوسف6211احلس مية: اإ 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي8 ميةمزدوج688797الرايس محمد6212احلس مية: اإ 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي9 ميةمزدوج686528خلباز كرم6216احلس مية: اإ 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي10 ميةمزدوج687421سكينة برغوت6220احلس مية: اإ 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي11 ميةمزدوج818117أ هرام يرسى6251احلس مية: اإ 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي12 ميةمزدوج710442اجطار  صالح ادلين6252احلس مية: اإ 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي13 ميةمزدوج710523بن العيايش أ نس6253احلس مية: اإ 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي14 ميةمزدوج819678دحامن اندية6254احلس مية: اإ 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي15 ميةمزدوج730104البوسلامين عبد احلبيب6255احلس مية: اإ 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي16 ميةمزدوج810333ودل الرشيف أ يوب6257احلس مية: اإ 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي17 ميةمزدوج673596بومدين  هاجر6258احلس مية: اإ 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي18 ميةمزدوج652586بنحمو فريد6264احلس مية: اإ 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي19 ميةمزدوج789307بنعيىس خليفة6268احلس مية: اإ 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي20 ميةمزدوج796645ادلنس يوي محمد6280احلس مية: اإ 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 
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قلمي21 ميةمزدوج813257مزاين هشام6295احلس مية: اإ 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي22 ميةمزدوج784911الطاهري عبد الاهل6297احلس مية: اإ 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي23 ميةمزدوج770103احديدوش بالل6299احلس مية: اإ 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي24 ميةمزدوج733848المكوين حس ناء6300احلس مية: اإ 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي25 ميةمزدوج785452أ خايض زكرايء6301احلس مية: اإ 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي26 ميةمزدوج734757أ هباض  لقامن6304احلس مية: اإ 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي27 د6330احلس مية: اإ ميةمزدوج711247اقلعي ودا 3د صباحا30و 23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي28 ميةمزدوج820098امخليس محمد6336احلس مية: اإ 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي29 ميةمزدوج706490أ مطوش سلوى6343احلس مية: اإ 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي30 ميةمزدوج733187سكينة اكرابح6347احلس مية: اإ 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي31 ميةمزدوج705838عصام لبىن6353احلس مية: اإ 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي32 ميةمزدوج680957أ هروش معر6355احلس مية: اإ 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي33 ميةمزدوج810315بوسعيد  محمد6356احلس مية: اإ 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي34 ميةمزدوج814296اكري مرمي6358احلس مية: اإ 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي35 ميةمزدوج783336احلس ناوي  فاطمة6359احلس مية: اإ 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي36 ميةمزدوج752854بلعريب ايمسينة6366احلس مية: اإ 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي37 ميةمزدوج684733التفراويت محمد6378احلس مية: اإ 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي38 ميةمزدوج752852أ مغار سعيد6380احلس مية: اإ 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي39 ميةمزدوج645072الورغي محزة6396احلس مية: اإ 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي40 ميةمزدوج801485الطرهويش عبد السميع6397احلس مية: اإ 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 
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قلمي41 ميةمزدوج794122الطلحاوي  ش اميء6398احلس مية: اإ 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي42 ميةمزدوج658248اجمار حنان6413احلس مية: اإ 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي43 ميةمزدوج800427أ معاش عامد6421احلس مية: اإ 4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي44 كرام6423احلس مية: اإ ميةمزدوج802397لوكييل اإ 4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي45 ميةمزدوج674483سلوى أ غزار6434احلس مية: اإ 4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي46 ميةمزدوج734796بنعالل فكرية6442احلس مية: اإ 4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي47 ميةمزدوج714476الزراد هنيةل6444احلس مية: اإ 4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي48 ري عبد الرحمي6447احلس مية: اإ ميةمزدوج853289ادلواي 4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي49 ميةمزدوج782309عالوي كوثر6448احلس مية: اإ 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي50 ميةمزدوج792239احملدايل عبداملومن6449احلس مية: اإ 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي51 ميةمزدوج733146احلجاج عبد احلنني6451احلس مية: اإ 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي52 ميةمزدوج671749الهاين اسامعيل6452احلس مية: اإ 5د صباحا30و 23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي53 ميةمزدوج790631محيش ابراهمي6455احلس مية: اإ 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي54 ني6459احلس مية: اإ ميةمزدوج808770اقلوش محمد أ م 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي55 ميةمزدوج646471بولعيون أ يوب6462احلس مية: اإ 5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي56 ميةمزدوج659495بوسكويش سعيدة6465احلس مية: اإ 5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي57 ميةمزدوج803248السكوري منري6479احلس مية: اإ 5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي58 ميةمزدوج847058احلس ناوي وفاء6480احلس مية: اإ 5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي59 ميةمزدوج760651الزايين هامم6483احلس مية: اإ 5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي60 ان عبد املنعم6484احلس مية: اإ ميةمزدوج817033ازرق 5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 
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قلمي61 ميةمزدوج697176أ سويق رشدي6486احلس مية: اإ 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي62 ميةمزدوج736416الغلييض اميان6488احلس مية: اإ 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي63 ميةمزدوج759994دلوح  مرمي6490احلس مية: اإ 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي64 ميةمزدوج787244املقدم  فاتن6491احلس مية: اإ 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي65 ميةمزدوج697066املنصوري محمد6492احلس مية: اإ 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي66 ميةمزدوج675356صالوي صفاء6496احلس مية: اإ 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي67 دويت انصاف6498احلس مية: اإ ميةمزدوج706823احل 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي68 ميةمزدوج661615املزواري مرمي6513احلس مية: اإ 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي69 ميةمزدوج816646بنلحاج سهام6517احلس مية: اإ 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي70 ون أ مينة6525احلس مية: اإ ميةمزدوج777621ادلام 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي71 ميةمزدوج686908مزويج محمد6529احلس مية: اإ 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي72 ميةمزدوج827902املساوي أ مال6530احلس مية: اإ 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي73 ميةمزدوج760821الرمحوين وفاء6542احلس مية: اإ 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي74 ميةمزدوج864461طرنيش وجدان6558احلس مية: اإ 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي75 ميةمزدوج784418بنسالم  أ سامء6559احلس مية: اإ 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي76 ميةمزدوج688922أ فقري عامد ادلين6565احلس مية: اإ 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي77 ميةمزدوج715367الطلحاوي جنيحة6569احلس مية: اإ 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي78 سعيد أ ممية6571احلس مية: اإ ميةمزدوج731665أ ولد 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي79 ميةمزدوج753808الطاهري ش اميء6576احلس مية: اإ 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي80 ميةمزدوج842851بولقجار عامد6577احلس مية: اإ 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 
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قلمي81 ميةمزدوج780354بلحاج مروان6580احلس مية: اإ 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي82 ميةمزدوج753880بوقديدي  صفاء6582احلس مية: اإ 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي83 سامعيل6607احلس مية: اإ ميةمزدوج648212العيسايت اإ 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي84 ميةمزدوج722284محيش حس ناء6618احلس مية: اإ 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي85 ميةمزدوج750836املتقي ابراهمي6621احلس مية: اإ 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي86 ميةمزدوج738875النية فرح6627احلس مية: اإ 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي87 ميةمزدوج749241حمات فرح6630احلس مية: اإ 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي88 ميةمزدوج740090امخللييش عبد املنعم6631احلس مية: اإ 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي89 ون محمد6633احلس مية: اإ ميةمزدوج853990ادلام 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي90 ميةمزدوج747691بنعيل يوسف6634احلس مية: اإ 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي91 ميةمزدوج732777بنعيل نرسين6638احلس مية: اإ 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي92 دو انس6639احلس مية: اإ ميةمزدوج767032اولدح 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي93 ميةمزدوج689331الققويش  عدانن6641احلس مية: اإ 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي94 ميةمزدوج822135ابلقايض عبد الكرمي6642احلس مية: اإ 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي95 ميةمزدوج814136البطيوي أ رشف6643احلس مية: اإ 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي96 ميةمزدوج777545العزوزي سعاد6650احلس مية: اإ 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي97 ميةمزدوج689408بلخدة ملياء6663احلس مية: اإ 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي98 ميةمزدوج796878املزراييح يوسف6664احلس مية: اإ 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي99 ميةمزدوج749854الش باين نصري6671احلس مية: اإ 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي100 براهمي6672احلس مية: اإ ميةمزدوج757360عزوز اإ 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 
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قلمي101 ميةمزدوج769353الغلزبوري  لطفي6673احلس مية: اإ 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي102 ميةمزدوج862362حادي محمد6680احلس مية: اإ 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي103 ميةمزدوج672999عيىس محمد6689احلس مية: اإ 4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي104 ني6692احلس مية: اإ ميةمزدوج674199الشهبوين  محمد أ م 4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي105 ميةمزدوج717155العتايب جهر6693احلس مية: اإ 4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي106 ميةمزدوج806321بوقديد حس ناء6695احلس مية: اإ 4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي107 ميةمزدوج707068الزموري يرسى6700احلس مية: اإ 4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي108 ميةمزدوج743047أ شن أ سامء6704احلس مية: اإ 4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي109 ميةمزدوج827800اليعقويب أ ممية6713احلس مية: اإ 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي110 ميةمزدوج771784الش باين معر6720احلس مية: اإ 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي111 ميةمزدوج729628التجريين اسامة6722احلس مية: اإ 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي112 ميةمزدوج718269الغلزبوري وس مي6724احلس مية: اإ 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي113 ميةمزدوج686188املهداوي بالل6726احلس مية: اإ 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي114 ميةمزدوج816067عياد  يرسا6742احلس مية: اإ 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي115 ميةمزدوج746265القايض الوهايب نعمية6749احلس مية: اإ 5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي116 ميةمزدوج795209بوقديدي عقيةل6770احلس مية: اإ 5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي117 ميةمزدوج784437القبيل محمد6776احلس مية: اإ 5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي118 ميةمزدوج736429محمد بلحسن6780احلس مية: اإ 5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي119 ميةمزدوج841932بنهتايم هنيةل6786احلس مية: اإ 5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي120 ميةمزدوج651193أ غزار ملياء6787احلس مية: اإ 5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 
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قلمي121 سامعيل6788احلس مية: اإ ميةمزدوج761820عالش اإ 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي122 ميةمزدوج794336أ كوح محزة6790احلس مية: اإ 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي123 ميةمزدوج743850النحاس رجاء6793احلس مية: اإ 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي124 ني6794احلس مية: اإ ميةمزدوج819505أ براكن محمد أ م 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي125 ميةمزدوج759281أ جدايت أ سامء6797احلس مية: اإ 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي126 ميةمزدوج762843اقشيش مسرية6799احلس مية: اإ 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي127 ميةمزدوج681468املرابط  شاكر6800احلس مية: اإ 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي128 ميةمزدوج753196الفايس محمد6801احلس مية: اإ 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي129 ميةمزدوج752848انيس كوتر6802احلس مية: اإ 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي130 ميةمزدوج654352ادلحامين وئام6805احلس مية: اإ 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي131 ميةمزدوج682741بوجلفي حسن6807احلس مية: اإ 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي132 ميةمزدوج836846ابردان معران6808احلس مية: اإ 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي133 ميةمزدوج753295امخللييش  هند6812احلس مية: اإ 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي134 ميةمزدوج730742بزاز بثينة6814احلس مية: اإ 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي135 ميةمزدوج816659العيادي حنان6825احلس مية: اإ 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي136 ميةمزدوج709076ماليك محمد6834احلس مية: اإ 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي137 ميةمزدوج700867احلنديس ش اميء6845احلس مية: اإ 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي138 ميةمزدوج840379أ بقوي منري6848احلس مية: اإ 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي139 ميةمزدوج787457بمنسعود خادل6859احلس مية: اإ 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي140 ميةمزدوج651142احلامكي سفيان6861احلس مية: اإ 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 
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قلمي141 ميةمزدوج671869الشهبوين عبدهللا6890احلس مية: اإ 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي142 ان سلمية6897احلس مية: اإ ميةمزدوج778190ازرق 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي143 ميةمزدوج763151العدوي سلمى6902احلس مية: اإ 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي144 ميةمزدوج723298أ زبزان مراد6906احلس مية: اإ 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي145 دة6908احلس مية: اإ ميةمزدوج660704أ قعان راي 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي146 ميةمزدوج742735صديق محزة6909احلس مية: اإ 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي147 ميةمزدوج717038الفليين ايمسينة6911احلس مية: اإ 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي148 ميةمزدوج782115الشكيوي شاكر6915احلس مية: اإ 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي149 ميةمزدوج797449اجملاوي جنيب6917احلس مية: اإ 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي150 ميةمزدوج824900والعايل عبد الرحمي6920احلس مية: اإ 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي151 ميةمزدوج798284بوزملاط أ سامة6921احلس مية: اإ 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي152 ميةمزدوج826766اخمللويف زكرايء6924احلس مية: اإ 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي153 ميةمزدوج755077ارزوق هنيةل6927احلس مية: اإ 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي154 ميةمزدوج741155أ شهبار خري ادلين6941احلس مية: اإ 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي155 ميةمزدوج769954الهجام عبةل6946احلس مية: اإ 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي156 ميةمزدوج847810اندية قندوشت6951احلس مية: اإ 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي157 ميةمزدوج777061بنشعيب الياس6956احلس مية: اإ 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي158 ميةمزدوج845785بوعيل عبد اجمليد6958احلس مية: اإ 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي159 ميةمزدوج825226لش ياخ خدجية6968احلس مية: اإ 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي160 ميةمزدوج820021بنعيىس أ سامة6973احلس مية: اإ 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 
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قلمي161 ميةمزدوج794179افايس ايوب6982احلس مية: اإ 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي162 ميةمزدوج647687الصغري وفاء6984احلس مية: اإ 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي163 ميةمزدوج720252أ عراص سلمى6986احلس مية: اإ 4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي164 ميةمزدوج702593العيادي س ناء6987احلس مية: اإ 4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي165 ميةمزدوج729079ابراكن امحد6997احلس مية: اإ 4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي166 ميةمزدوج742644اليحياوي  وس مية7008احلس مية: اإ 4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي167 دادي زلفة7034احلس مية: اإ ميةمزدوج864974احل 4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي168 ميةمزدوج724240جيد عبدالاهل7036احلس مية: اإ 4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي169 ميةمزدوج738449الش يخ هناء7037احلس مية: اإ 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي170 ميةمزدوج784823فكري لفرخي7038احلس مية: اإ 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي171 ميةمزدوج794683املهرويم محمد7045احلس مية: اإ 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي172 ميةمزدوج806869بن القايض طارق7048احلس مية: اإ 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي173 ميةمزدوج710333بنعامري  جنيب7049احلس مية: اإ 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي174 ميةمزدوج820527امحلوداين جهر7050احلس مية: اإ 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي175 ميةمزدوج783379اعبكرميا وردة7053احلس مية: اإ 5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي176 ميان7055احلس مية: اإ ميةمزدوج833448الصاحلي اإ 5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي177 ميةمزدوج667059ازواكغ بسمة7056احلس مية: اإ 5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي178 ميةمزدوج827655ادلويري  سلمي7058احلس مية: اإ 5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي179 ميةمزدوج803283أ عليلوش  وديع7059احلس مية: اإ 5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 

قلمي180 ميةمزدوج647906بياض حلسن7065احلس مية: اإ 5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس 
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قلمي1 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج698986عزوز جنوى1228شفشاون: اإ

قلمي2 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج762151اخلريوين ابتسام1244شفشاون: اإ

قلمي3 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج777366بوكطاية  سكينة1251شفشاون: اإ

قلمي4 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج654277محدة هنيةل1252شفشاون: اإ

قلمي5 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج651031حللو مسرية1256شفشاون: اإ

قلمي6 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج674475املقدم اية1258شفشاون: اإ

قلمي7 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج720765قيدة مروان1264شفشاون: اإ

قلمي8 زمري البحروي رميساء1265شفشاون: اإ 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج680407احل

قلمي9 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج727486ابكبري فريوز1266شفشاون: اإ

قلمي10 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج856727الزييد حماسن1267شفشاون: اإ

قلمي11 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج774034احللموين أ حالم1268شفشاون: اإ

قلمي12 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج807525املهدي يونس1269شفشاون: اإ

قلمي13 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج791454اللحياين  فردوس1276شفشاون: اإ

قلمي14 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج708616العنرصي الياس1286شفشاون: اإ

قلمي15 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج710113العمراين فرح1295شفشاون: اإ

قلمي16 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج833515الرمحوين محمد1300شفشاون: اإ

قلمي17 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج852365غيالن محيدة1303شفشاون: اإ

قلمي18 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج836982الهرويش  فاطمة الزهراء1304شفشاون: اإ

قلمي19 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج647028أ مزيب  أ سامة1305شفشاون: اإ

قلمي20 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج651921احلولين عبةل1311شفشاون: اإ
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قلمي21 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج718174هندا محمد1323شفشاون: اإ

قلمي22 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج650385احلساين نزهة1327شفشاون: اإ

قلمي23 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج745291ملقام كرمية1331شفشاون: اإ

قلمي24 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج797662أ برشي أ سامة1333شفشاون: اإ

قلمي25 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج708297حمراش اميان1337شفشاون: اإ

قلمي26 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج676030الروخ سلوى1339شفشاون: اإ

قلمي27 ن1340شفشاون: اإ 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج828018ادلردايب أ مي

قلمي28 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج704749خلرض سارة1344شفشاون: اإ

قلمي29 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج710327الساهيل حياة1347شفشاون: اإ

قلمي30 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج694392صاحل خوةل1348شفشاون: اإ

قلمي31 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج848647هندا ايسني1365شفشاون: اإ

قلمي32 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج668229امعكضان هناد1378شفشاون: اإ

قلمي33 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج752229أ هراو يرسى1400شفشاون: اإ

قلمي34 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج782979البحديدي نبيةل1401شفشاون: اإ

قلمي35 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج784064امحلوداين  وئام1402شفشاون: اإ

قلمي36 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج834466املشييش خادل1403شفشاون: اإ

قلمي37 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج813308أ بورفعة عبدامحليد1404شفشاون: اإ

قلمي38 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج690470سوساين عبدالرحمي1416شفشاون: اإ

قلمي39 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج794402العلييت فاطمة1425شفشاون: اإ

قلمي40 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج696977البكري نوال1436شفشاون: اإ
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قلمي41 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج807332بن علو أ نوار1438شفشاون: اإ

قلمي42 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج835662القريش عبد العزيز1448شفشاون: اإ

قلمي43 4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج691057كركيش  فاطمة الزهرة1450شفشاون: اإ

قلمي44 ين1451شفشاون: اإ 4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج745592عياد  احلس 

قلمي45 4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج850854لعرج كوتر1478شفشاون: اإ

قلمي46 4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج705920شال عبد هللا1484شفشاون: اإ

قلمي47 4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج673911الكوين لبىن1486شفشاون: اإ

قلمي48 4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج725528مراق رمحة1490شفشاون: اإ

قلمي49 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج836496كوييس اسامة1498شفشاون: اإ

قلمي50 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج704302البطرويج تورية1503شفشاون: اإ

قلمي51 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج861265املهجري عامد1513شفشاون: اإ

قلمي52 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج686609الفحول ايسني1519شفشاون: اإ

قلمي53 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج820459درو سكينة1521شفشاون: اإ

قلمي54 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج807435أ غطاس  لطيفة1524شفشاون: اإ

قلمي55 5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج650983زروق محمد1526شفشاون: اإ

قلمي56 5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج681396الزبونة ملياء1528شفشاون: اإ

قلمي57 5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج674261كشاف اممية1531شفشاون: اإ

قلمي58 5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج773083ادلردايب معر1535شفشاون: اإ

قلمي59 5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج770668أ بوسالم عبداجلليل1549شفشاون: اإ

قلمي60 5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج775664خملوف الياس1550شفشاون: اإ
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قلمي61 6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج853488السلاميين سهيةل1555شفشاون: اإ

قلمي62 6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج842157تريفت رفيقة1556شفشاون: اإ

قلمي63 ن1566شفشاون: اإ 6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج718008البغلويل نورادلي

قلمي64 6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج751681بن كسوبة عبد املنعم1568شفشاون: اإ

قلمي65 6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج697381احملساين كرمي1572شفشاون: اإ

قلمي66 6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج854237العاقل غزلن1580شفشاون: اإ

قلمي67 6 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج814699العرود خوةل1588شفشاون: اإ

قلمي68 6 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج737481أ خريف أ فنان1589شفشاون: اإ

قلمي69 6 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج800497اجهطان كرمية1592شفشاون: اإ

قلمي70 6 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج646109بنعبدالرزاق جهر1598شفشاون: اإ

قلمي71 6 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج713032أ بوسالم محمد1601شفشاون: اإ

قلمي72 6 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج680757بن تريفت معر1609شفشاون: اإ

قلمي73 7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج816115العجويض أ نيسة1612شفشاون: اإ

قلمي74 7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج678405اغاللو اندية1614شفشاون: اإ

قلمي75 7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج712695الفكري مرمي1616شفشاون: اإ

قلمي76 7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج865927مس تفضل اسامء1617شفشاون: اإ

قلمي77 ز سارة1621شفشاون: اإ 7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج762769ادلائ

قلمي78 داد فردوس1626شفشاون: اإ 7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج706377احل

قلمي79 7 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج745230برهون ش اميء1629شفشاون: اإ

قلمي80 7 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج668477اخلياط  محمد الامني1636شفشاون: اإ
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قلمي81 7 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج738219النجار جناة1637شفشاون: اإ

قلمي82 7 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج697402الادرييس فاطمة الزهراء1648شفشاون: اإ

قلمي83 7 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج687050الشوخي ابتسام1649شفشاون: اإ

قلمي84 7 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج758240بنتابت هما1665شفشاون: اإ

قلمي85 8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج759320امللييل برشى1681شفشاون: اإ

قلمي86 8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج683386بوقشقوش حفصة1684شفشاون: اإ

قلمي87 حفران  نبيل1686شفشاون: اإ 8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج806246اإ

قلمي88 8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج701489عزوزي أ ممية1687شفشاون: اإ

قلمي89 8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج773621دغنون نسيبة1689شفشاون: اإ

قلمي90 8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج745587ادلواين فاطمة1690شفشاون: اإ

قلمي91 8 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج713376اجلناين سارة1691شفشاون: اإ

قلمي92 8 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج659599أ ولد بندريس خوةل1692شفشاون: اإ

قلمي93 8 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج806267الراب ب عبد الكرمي1696شفشاون: اإ

قلمي94 8 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج777903احملساين  يرسى1699شفشاون: اإ

قلمي95 8 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج706398الكتايب محمد1704شفشاون: اإ

قلمي96 8 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج727427س نكو سفيان1709شفشاون: اإ

قلمي97 9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج705843امحيداش خوةل1712شفشاون: اإ

قلمي98 9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج859839الرسغيين محمد1714شفشاون: اإ

قلمي99 9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج839252حرماش اندية1715شفشاون: اإ

قلمي100 هل1752شفشاون: اإ 9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج653148احلجام عبدالإ

5/37 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



قلمييةالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحاناملديرية الإ

  السكل الابتدايئ2021دورة دجنرب -    نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلمي101 9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج732794الطويب ايوب1756شفشاون: اإ

قلمي102 9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج644935شكنان س ناء1761شفشاون: اإ

قلمي103 9 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج671625البعمري يرسى1767شفشاون: اإ

قلمي104 9 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج690880بن طامة سهام1790شفشاون: اإ

قلمي105 9 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج784253النجاح سهيةل1792شفشاون: اإ

قلمي106 9 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج861489اخش يو محمد1793شفشاون: اإ

قلمي107 9 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج735748العزوزي معر1797شفشاون: اإ

قلمي108 9 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج707694املميوين لطيفة1800شفشاون: اإ

قلمي109 10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج682103العرسي حس ين1806شفشاون: اإ

قلمي110 10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج651148مومن رميساء1807شفشاون: اإ

قلمي111 10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج803093الربون فاطمة1810شفشاون: اإ

قلمي112 10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج719723العمراين الزهرة1814شفشاون: اإ

قلمي113 10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج654186اخلارض صابر1816شفشاون: اإ

قلمي114 10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج713619معزاوي س ناء1823شفشاون: اإ

قلمي115 10 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج666461الهرار محيدة1837شفشاون: اإ

قلمي116 10 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج654511البدراوي سارة1844شفشاون: اإ

قلمي117 10 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج834509البحديدي س ناء1845شفشاون: اإ

قلمي118 10 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج667073هواري فاطمة الزهراء1857شفشاون: اإ

قلمي119 10 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج832580بمنوىس مليكة1862شفشاون: اإ

قلمي120 10 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج838051أ هروش بديعة1878شفشاون: اإ
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قلمي121 11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج686777الرحويت مسري1882شفشاون: اإ

قلمي122 11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج682639البعمري كوثر1883شفشاون: اإ

قلمي123 11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج708832العزاب نعمية1890شفشاون: اإ

قلمي124 11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج682625احلايض عادل1898شفشاون: اإ

قلمي125 11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج826516حنظةل ش اميء1899شفشاون: اإ

قلمي126 11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج744671مزين بديعة1903شفشاون: اإ

قلمي127 11 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج808940الشعريي الكبري سهيةل1914شفشاون: اإ

قلمي128 11 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج827939الصفصايف  مرمي1917شفشاون: اإ

قلمي129 11 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج757927شاهيد اندية1931شفشاون: اإ

قلمي130 11 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج649979بلعريب س ناء1948شفشاون: اإ

قلمي131 11 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج804430الهاين وفاء1949شفشاون: اإ

قلمي132 11 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج651679ادحميين سكينة1950شفشاون: اإ

قلمي133 12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج670422الربدجيي سارة1954شفشاون: اإ

قلمي134 12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج716043بوملان صفاء1956شفشاون: اإ

قلمي135 12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج827203املساوي أ يوب1957شفشاون: اإ

قلمي136 12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج850217التوجاكين فاطمة الزهراء1960شفشاون: اإ

قلمي137 12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج780575السخايري حيىي1963شفشاون: اإ

قلمي138 12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج847916أ خريف سكينة1965شفشاون: اإ

قلمي139 12 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج834364الزعمي مرمي1967شفشاون: اإ

قلمي140 12 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج656801البكراج بكر1968شفشاون: اإ
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قلمي141 12 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج859511خربوش كرمية1970شفشاون: اإ

قلمي142 12 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج761797الطاهري جهر1973شفشاون: اإ

قلمي143 12 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج646108مميون  عواطف1982شفشاون: اإ

قلمي144 12 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج648281املعرويف هنيةل1983شفشاون: اإ

قلمي145 13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج649570شييش أ حالم1988شفشاون: اإ

قلمي146 13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج812368البورقادي صفاء1991شفشاون: اإ

قلمي147 13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج722703أ قريش ش اميء1995شفشاون: اإ

قلمي148 13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج750866املروين مسري1996شفشاون: اإ

قلمي149 13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج664300شقور حامت2000شفشاون: اإ

قلمي150 13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج705850التوينيخ محزة2003شفشاون: اإ

قلمي151 13 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج749071اليوسفي  وديع2005شفشاون: اإ

قلمي152 13 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج783944امخللييش  سامية2006شفشاون: اإ

قلمي153 13 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج807807تردي حس ناء2008شفشاون: اإ

قلمي154 13 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج772292احريش عبدهللا2011شفشاون: اإ

قلمي155 13 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج752907الشايب  خدجية2012شفشاون: اإ

قلمي156 13 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج741333بوزيد دعاء2014شفشاون: اإ

قلمي157 14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج797010أ هرام ايسني2016شفشاون: اإ

قلمي158 14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج659722الوارث ش اميء2017شفشاون: اإ

قلمي159 14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج697828الزعبوطي املصطفى2019شفشاون: اإ

قلمي160 14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج715436جبيلو حفصة2022شفشاون: اإ
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قلمي161 14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج699175املديق  ماجدة2024شفشاون: اإ

قلمي162 14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج856383بن موىس معر2026شفشاون: اإ

قلمي163 14 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج790365فضيلو حمسن2030شفشاون: اإ

قلمي164 14 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج688174التويم وس مية2040شفشاون: اإ

قلمي165 14 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج741265ايثونة زكرايء2046شفشاون: اإ

قلمي166 14 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج647843احلبويس صفاء2049شفشاون: اإ

قلمي167 14 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج760006مفكر محيد2052شفشاون: اإ

قلمي168 14 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج665888اكذي اكرام2053شفشاون: اإ

قلمي169 ة2055شفشاون: اإ 15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج732343اميو زازي

قلمي170 15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج821102بنحمزة بثينة2063شفشاون: اإ

قلمي171 15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج792795الشويل  خلود2068شفشاون: اإ

قلمي172 15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج738713ادلاودي فيصل2076شفشاون: اإ

قلمي173 15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج856480الزبري امال2077شفشاون: اإ

قلمي174 15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج734090الغاليل  سكينة2078شفشاون: اإ

قلمي175 15 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج647938أ جموط سلمى2081شفشاون: اإ

قلمي176 15 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج795018حامنو سلمي2083شفشاون: اإ

قلمي177 15 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج755643الزيد خوةل2084شفشاون: اإ

قلمي178 15 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج697496املساوي وس مية2090شفشاون: اإ

قلمي179 15 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج796029حبرو املصطفى2091شفشاون: اإ

قلمي180 15 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج803761بنعامر فاطمة الزهراء2096شفشاون: اإ
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قلمي181 16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج800090السعيدي صفاء2097شفشاون: اإ

قلمي182 16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج783628امحيدان وفاء2100شفشاون: اإ

قلمي183 16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج744675فزاكة توفيق2113شفشاون: اإ

قلمي184 16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج737876اجلباري وصال2120شفشاون: اإ

قلمي185 16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج865443بوكر جنوى2122شفشاون: اإ

قلمي186 16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج784254الشيبة أ يوب2126شفشاون: اإ

قلمي187 16 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج655832العوين صفاء2133شفشاون: اإ

قلمي188 16 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج680435أ شكور خدجية2135شفشاون: اإ

قلمي189 16 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج761609حامين مرمي2136شفشاون: اإ

قلمي190 16 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج792588العمراين البوحايج زينب2139شفشاون: اإ

قلمي191 16 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج753657لكرايزي يوسف2142شفشاون: اإ

قلمي192 16 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج647745ايذي رش يد2143شفشاون: اإ

قلمي193 17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج796971السبيطي كوثر2144شفشاون: اإ

قلمي194 17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج766908بوناكب اممية2146شفشاون: اإ

قلمي195 17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج847532اوزكري نزهة2148شفشاون: اإ

قلمي196 17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج701645ينور اميان2149شفشاون: اإ

قلمي197 17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج680536بوعياد دنيا2150شفشاون: اإ

قلمي198 17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج774108أ يوب بنصبيح2162شفشاون: اإ

قلمي199 17 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج775287العيادي محزة2165شفشاون: اإ

قلمي200 17 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج648083امخليس العرسي صابر2168شفشاون: اإ
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قلمي201 17 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج762839مجعون صفاء2171شفشاون: اإ

قلمي202 17 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج681944ادلنكري اسامعيل2191شفشاون: اإ

قلمي203 17 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج677802الزبري رانية2197شفشاون: اإ

قلمي204 17 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج790567بنحدو هيندة2198شفشاون: اإ

قلمي205 ميان2200شفشاون: اإ 18د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج757490بغوس اإ

قلمي206 18د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج746047الونسعيدي محمد2202شفشاون: اإ

قلمي207 18د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج699028كعبال املنترص2207شفشاون: اإ

قلمي208 داد امينة2211شفشاون: اإ 18د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج734755احل

قلمي209 18د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج734125جليط رجاء2212شفشاون: اإ

قلمي210 18د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج784021أ براكن حرية2213شفشاون: اإ

قلمي211 18 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج699513السعيدي مسري2215شفشاون: اإ

قلمي212 18 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج709571داود ابتسام2216شفشاون: اإ

قلمي213 18 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج790103السامر عزيزة2217شفشاون: اإ

قلمي214 18 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج738729بنقامس عبد الرزاق2221شفشاون: اإ

قلمي215 18 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج668447العيادي اميان2224شفشاون: اإ

قلمي216 18 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج681533كروج  حورية2231شفشاون: اإ

قلمي217 19د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج721011العلويش منري2233شفشاون: اإ

قلمي218 19د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج761566أ ممية بورجيةل2234شفشاون: اإ

قلمي219 19د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج773194غازي محمد2236شفشاون: اإ

قلمي220 19د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج831868القجطيحي وليد2238شفشاون: اإ
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قلمي221 19د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج698123العلوي لطيفة2239شفشاون: اإ

قلمي222 19د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج758961القريي هنيةل2240شفشاون: اإ

قلمي223 19 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج727628امحلام نرسين2241شفشاون: اإ

قلمي224 19 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج745738البايج كوثر2242شفشاون: اإ

قلمي225 19 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج726885املاليك السوري مسية2243شفشاون: اإ

قلمي226 19 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج720191ابمحد عامد2244شفشاون: اإ

قلمي227 19 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج737467يدر هنيةل2245شفشاون: اإ

قلمي228 19 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج738926أ يت لعنايت حفيظة2248شفشاون: اإ

قلمي229 20د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج764803الميون غزلن2249شفشاون: اإ

قلمي230 20د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج727209انيج  محزة2251شفشاون: اإ

قلمي231 20د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج780421عزي راضية2252شفشاون: اإ

قلمي232 20د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج658028الزاكف أ سامء2255شفشاون: اإ

قلمي233 20د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج796302الزموري أ ممية2256شفشاون: اإ

قلمي234 20د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج687143حلدية محمد2258شفشاون: اإ

قلمي235 20 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج765679حديين حياة2260شفشاون: اإ

قلمي236 ف زينب2270شفشاون: اإ 20 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج699478بوزاري

قلمي237 20 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج673189أ كدي عبد الكرمي2273شفشاون: اإ

قلمي238 20 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج687338جبطوي هاجر2279شفشاون: اإ

قلمي239 20 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج709664أ ولد بن عرضون زينب2284شفشاون: اإ

قلمي240 20 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج766834برتول فاطمة2285شفشاون: اإ
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قلمي241 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج769158لشهاب لبىن2286شفشاون: اإ

قلمي242 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج699014الشلويب اسامة2290شفشاون: اإ

قلمي243 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج697623اليدوين مىن2291شفشاون: اإ

قلمي244 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج806909زبوح خدجية2296شفشاون: اإ

قلمي245 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج649336السعيدي حتفة2300شفشاون: اإ

قلمي246 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج710681أ جنان محمد2301شفشاون: اإ

قلمي247 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج644929عائدي منال2302شفشاون: اإ

قلمي248 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج699455احلبيب عبد اللطيف2303شفشاون: اإ

قلمي249 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج716919ادلاودي عزيز2317شفشاون: اإ

قلمي250 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج734556ملنيعي هجان2318شفشاون: اإ

قلمي251 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج793599اشوو فاطمة الزهراء2321شفشاون: اإ

قلمي252 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج773525الشنتوف سهيل2322شفشاون: اإ

قلمي253 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج738897ركدو سهام2323شفشاون: اإ

قلمي254 ي ليىل2325شفشاون: اإ 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج754632ادلومي

قلمي255 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج691101العنرصي اس ية2327شفشاون: اإ

قلمي256 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج655185امصود معاد2328شفشاون: اإ

قلمي257 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج686868عبد الوهاب عبد الرش يد2334شفشاون: اإ

قلمي258 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج751999ارسيرس مرمي2335شفشاون: اإ

قلمي259 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج699742الزريق عامد2336شفشاون: اإ

قلمي260 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج692080مش بال  وئام2337شفشاون: اإ
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قلمي261 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج665490احلاج الرابج  أ ممية2338شفشاون: اإ

قلمي262 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج653771الزموري هناء2339شفشاون: اإ

قلمي263 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج817889احللميي  مرمي2343شفشاون: اإ

قلمي264 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج657611التسودايل سهيةل2344شفشاون: اإ

قلمي265 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج658033بقل اعتدال2346شفشاون: اإ

قلمي266 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج681687الهرون هناء2347شفشاون: اإ

قلمي267 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج655710شانة ش اميء2348شفشاون: اإ

قلمي268 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج745921بن محدة مرمي2349شفشاون: اإ

قلمي269 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج685748بوعيل عبدالرحمي2352شفشاون: اإ

قلمي270 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج668613اجلباري انتصار2355شفشاون: اإ

قلمي271 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج714433محي محمد2356شفشاون: اإ

قلمي272 بتسام2358شفشاون: اإ 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج827670أ غبالو اإ

قلمي273 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج758562الشنتوف حلمية2367شفشاون: اإ

قلمي274 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج707181قداري أ ممية2379شفشاون: اإ

قلمي275 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج822851امخللييش سكينة2380شفشاون: اإ

قلمي276 ن2383شفشاون: اإ 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج666739العرنويق نورادلي

قلمي277 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج706643العمراين فاطمة2384شفشاون: اإ

قلمي278 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج806847خرخور  فاطمة الزهرة2386شفشاون: اإ

قلمي279 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج778789ارشانن ابتسام2394شفشاون: اإ

قلمي280 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج844252موان محمد2397شفشاون: اإ
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قلمي281 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج863840بلوطي مقر2399شفشاون: اإ

قلمي282 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج776135الزانيك حضى2405شفشاون: اإ

قلمي283 4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج650480الهواس  ايناس2412شفشاون: اإ

قلمي284 4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج671745البعوين ملياء2413شفشاون: اإ

قلمي285 4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج774838زراكن هناء2417شفشاون: اإ

قلمي286 نصاف2418شفشاون: اإ 4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج781443بنحمزة اإ

قلمي287 4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج686610مطعيش ايسني2419شفشاون: اإ

قلمي288 4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج733977عبد املومن ندى2420شفشاون: اإ

قلمي289 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج831583لوليدي وجدان2423شفشاون: اإ

قلمي290 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج860447الفاريس حمسن2424شفشاون: اإ

قلمي291 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج648314مميوين عبد السميع2425شفشاون: اإ

قلمي292 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج824459الودغريي برشى2426شفشاون: اإ

قلمي293 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج751304ارشاو زكرايء2440شفشاون: اإ

قلمي294 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج684782بيطو هدى2441شفشاون: اإ

قلمي295 5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج751635ابن محيدان مرمي2447شفشاون: اإ

قلمي296 5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج762537الروايح سهام2460شفشاون: اإ

قلمي297 5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج808139بنعيل نبيل2462شفشاون: اإ

قلمي298 5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج799459أ فقري  خوةل2464شفشاون: اإ

قلمي299 5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج699253راين سكينة2471شفشاون: اإ

قلمي300 5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج680234احسان كرمي2472شفشاون: اإ
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قلمي301 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج737502أ حاسوس محمد2473شفشاون: اإ

قلمي302 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج816714الرشيف الياس2475شفشاون: اإ

قلمي303 ن2476شفشاون: اإ 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج700164أ شطوط نورادلي

قلمي304 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج831882مضري عامثن2479شفشاون: اإ

قلمي305 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج673257معران الزهرة2480شفشاون: اإ

قلمي306 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج691785الوراوي أ مينة2482شفشاون: اإ

قلمي307 ي كوتر2483شفشاون: اإ 6 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج767972ادلومي

قلمي308 6 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج768972عادل محزة2486شفشاون: اإ

قلمي309 6 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج859779البوجناين محمد2490شفشاون: اإ

قلمي310 6 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج707761الريفي ش اميء2491شفشاون: اإ

قلمي311 6 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج760999أ عراب أ س ية2496شفشاون: اإ

قلمي312 6 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج733291بضه فاطمة الزهراء2497شفشاون: اإ

قلمي313 7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج681020اخلياط كوثر2504شفشاون: اإ

قلمي314 7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج839218احملساين زكية2508شفشاون: اإ

قلمي315 7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج677582البقايل احساق2509شفشاون: اإ

قلمي316 7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج811338حلبوز حنان2513شفشاون: اإ

قلمي317 7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج767859الربدعي ندى2517شفشاون: اإ

قلمي318 7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج647739الزاكوي أ مينة2520شفشاون: اإ

قلمي319 7 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج740518الراكين أ ممية2522شفشاون: اإ

قلمي320 7 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج787276مرزوق ندى2524شفشاون: اإ
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قلمي321 7 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج647587الش هيب هناد2526شفشاون: اإ

قلمي322 7 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج722760بوغابة بالل2529شفشاون: اإ

قلمي323 7 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج719133ش ناكو ابتسام4136شفشاون: اإ

قلمي324 7 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج709054اخلشني خدجية4141شفشاون: اإ

قلمي325 8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج652218أ حقون عبداحلكمي4143شفشاون: اإ

قلمي326 8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج748544عبداملومن أ ممية4159شفشاون: اإ

قلمي327 8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج713462طالب اسامء4162شفشاون: اإ

قلمي328 8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج740584زيتوين عادل4163شفشاون: اإ

قلمي329 8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج670252قيسوم غزلن4167شفشاون: اإ

قلمي330 8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج727916خريون اسامء4187شفشاون: اإ

قلمي331 8 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج774825امزاين رضوان4190شفشاون: اإ

قلمي332 8 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج645726املضحك عبيد4205شفشاون: اإ

قلمي333 8 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج794671العمراين هناد4206شفشاون: اإ

قلمي334 8 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج660535موكراد هدى4208شفشاون: اإ

قلمي335 8 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج649411دكون فاطمة الزهراء4209شفشاون: اإ

قلمي336 8 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج767910أ كسوري فرح4215شفشاون: اإ

قلمي337 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج683947ادلحامن مسية4217شفشاون: اإ

قلمي338 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج697708زيطان  فاطمة4220شفشاون: اإ

قلمي339 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج657587بونيرص احسان4221شفشاون: اإ

قلمي340 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج760853قبوري  نورة4222شفشاون: اإ
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قلمي341 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج787315العمراين محمد4224شفشاون: اإ

قلمي342 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج749272الهتايم جهر4225شفشاون: اإ

قلمي343 9 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج754925الهادي وفاء4228شفشاون: اإ

قلمي344 9 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج776514اابش يخ  نزهة4236شفشاون: اإ

قلمي345 9 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج651923بنطاهر كرمية4237شفشاون: اإ

قلمي346 9 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج753871امغار انصاف4240شفشاون: اإ

قلمي347 9 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج708188بوشعرة زكية4252شفشاون: اإ

قلمي348 9 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج739935الس باعي محمد4254شفشاون: اإ

قلمي349 10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج657738أ حناش وس مية4255شفشاون: اإ

قلمي350 10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج845560امخللييش خوةل4260شفشاون: اإ

قلمي351 10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج830346بلعريب عبداملنعم4268شفشاون: اإ

قلمي352 10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج859065الادرييس اللنجري  طه4269شفشاون: اإ

قلمي353 10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج718979املودين كوثر4275شفشاون: اإ

قلمي354 10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج704933السعود بسمة4279شفشاون: اإ

قلمي355 10 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج726922بنعجيبة دينة4281شفشاون: اإ

قلمي356 10 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج647320الوهايب جامل4283شفشاون: اإ

قلمي357 10 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج816082أ صباغي ش اميء4290شفشاون: اإ

قلمي358 10 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج685139مشطاط عائشة4291شفشاون: اإ

قلمي359 10 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج721216خريون هاةل4293شفشاون: اإ

قلمي360 10 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج680956بن يوسف  نعمية4294شفشاون: اإ
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قلمي361 11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج812801امزاييت راحبة4295شفشاون: اإ

قلمي362 11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج778380الس يطي  ش اميء4297شفشاون: اإ

قلمي363 11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج685080طبال وئام4298شفشاون: اإ

قلمي364 11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج705960السقال  فاطمة4314شفشاون: اإ

قلمي365 11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج851492اس تيتو بثينة4317شفشاون: اإ

قلمي366 11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج711589بوسلهام محمد4321شفشاون: اإ

قلمي367 11 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج778038الوهايب أ نس4322شفشاون: اإ

قلمي368 11 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج686082امعيشو محمد4324شفشاون: اإ

قلمي369 11 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج857707أ ولد عبد اخلالق  سهيةل4325شفشاون: اإ

قلمي370 11 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج686982اباب محمد4333شفشاون: اإ

قلمي371 11 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج718798سلمون مرمي4334شفشاون: اإ

قلمي372 11 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج701755املرابط نعمية4336شفشاون: اإ

قلمي373 12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج815563خملص رقية4337شفشاون: اإ

قلمي374 12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج718256طهريي معزت4338شفشاون: اإ

قلمي375 12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج659956أ عريب رضوان4341شفشاون: اإ

قلمي376 12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج756304الراشدي نور ادلين4346شفشاون: اإ

قلمي377 12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج720261زيطان محمد4347شفشاون: اإ

قلمي378 12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج680078الرمحوين هنىى4366شفشاون: اإ

قلمي379 12 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج647401بوزملاط  فرح4367شفشاون: اإ

قلمي380 12 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج703923ايت الطالب مرمي4370شفشاون: اإ
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قلمي381 12 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج705432ابن عبد الهادي فاطمة الزهراء4372شفشاون: اإ

قلمي382 12 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج695581العلوي هديل4380شفشاون: اإ

قلمي383 12 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج738390الفتايح فاطمة4387شفشاون: اإ

قلمي384 12 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج685274شيك صفاء4390شفشاون: اإ

قلمي385 13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج737966أ رقراق وئام4400شفشاون: اإ

قلمي386 13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج737346جمدي اميان4412شفشاون: اإ

قلمي387 13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج673677الغازي نوال4415شفشاون: اإ

قلمي388 13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج802384الوهايب عائشة4417شفشاون: اإ

قلمي389 13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج698348مصباح س ناء4418شفشاون: اإ

قلمي390 13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج645616التطواين  أ يوب4420شفشاون: اإ

قلمي391 دي هنيةل4421شفشاون: اإ 13 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج650602زاه

قلمي392 13 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج670336مرون جواد4429شفشاون: اإ

قلمي393 13 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج802803املفيد فاطمة الزهراء4431شفشاون: اإ

قلمي394 13 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج647385اشوارف أ م لكثوم4432شفشاون: اإ

قلمي395 13 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج677995ادلاودي جواد4434شفشاون: اإ

قلمي396 13 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج649054مازوز وفاء4435شفشاون: اإ

قلمي397 14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج764293الشعريي هنال4437شفشاون: اإ

قلمي398 14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج770446خملويف ضياء4441شفشاون: اإ

قلمي399 14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج680325الرحيوي رىض4448شفشاون: اإ

قلمي400 14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج671325فورش يط نورة4451شفشاون: اإ
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قلمي401 14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج751678ريوين حامت4455شفشاون: اإ

قلمي402 14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج703174الزايك عبدالعايل4467شفشاون: اإ

قلمي403 ن4468شفشاون: اإ 14 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج853223شعو أ مي

قلمي404 14 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج790926لهري  مسية4475شفشاون: اإ

قلمي405 14 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج645829الكراتت أ لفة4476شفشاون: اإ

قلمي406 14 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج679438زنوين فريوز4480شفشاون: اإ

قلمي407 14 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج772239الرشيف فاطمة4481شفشاون: اإ

قلمي408 14 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج763417املايي هاجر4483شفشاون: اإ

قلمي409 15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج709171الشهدي يرسى4488شفشاون: اإ

قلمي410 15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج800020الطبيجي كوثر4496شفشاون: اإ

قلمي411 15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج694357القايد مسيحة4498شفشاون: اإ

قلمي412 15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج775768بن عبد هللا  الياس4513شفشاون: اإ

قلمي413 15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج783819العبايس عواطف4515شفشاون: اإ

قلمي414 15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج770378شلحاوي نس مية4521شفشاون: اإ

قلمي415 15 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج682546عادل يونس4524شفشاون: اإ

قلمي416 15 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج817535أ هياط عبد السالم4527شفشاون: اإ

قلمي417 15 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج654295بودشار عزيزة4546شفشاون: اإ

قلمي418 15 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج646254حس ين فاطمة الزهراء4551شفشاون: اإ

قلمي419 15 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج736449الريفي رضا4562شفشاون: اإ

قلمي420 15 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج756078بوزيد عبدامحليد4565شفشاون: اإ

21/37 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



قلمييةالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحاناملديرية الإ

  السكل الابتدايئ2021دورة دجنرب -    نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلمي421 16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج768431اش ندير فاطمة الزهرة4571شفشاون: اإ

قلمي422 16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج860764حوماكل رىض4574شفشاون: اإ

قلمي423 16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج747109عزوز فاطمة4576شفشاون: اإ

قلمي424 16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج668228بنعبد الصادق أ مال4578شفشاون: اإ

قلمي425 16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج797484امحلاري حفصة4580شفشاون: اإ

قلمي426 16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج794867دمنايت هدى4581شفشاون: اإ

قلمي427 16 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج808614املزراوي عادل4582شفشاون: اإ

قلمي428 16 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج735814بن يرشق محمد4584شفشاون: اإ

قلمي429 16 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج783982البحديدي  وجدان4586شفشاون: اإ

قلمي430 16 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج690936البوحسيين ملياء4588شفشاون: اإ

قلمي431 16 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج711315اولد احلاج معر هنيةل4593شفشاون: اإ

قلمي432 16 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج699956البقايل القامسي  أ ممية4597شفشاون: اإ

قلمي433 17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج817976العزوزي  منري4607شفشاون: اإ

قلمي434 17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج737056أ سلامن ش اميء4608شفشاون: اإ

قلمي435 17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج655017املتويك فاطمة الزهرة4609شفشاون: اإ

قلمي436 17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج651935أ حناش  بدر ادلين4611شفشاون: اإ

قلمي437 17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج847644القاطي زينب4621شفشاون: اإ

قلمي438 17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج748935العطاوي هند4624شفشاون: اإ

قلمي439 17 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج698116دحامن مسية4627شفشاون: اإ

قلمي440 17 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج688932ودان ملياء4629شفشاون: اإ
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قلمي441 ن4630شفشاون: اإ 17 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج683024الش يخ نورادلي

قلمي442 17 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج693675بوكداش معر4635شفشاون: اإ

قلمي443 17 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج692873بورحايل يوسف4640شفشاون: اإ

قلمي444 17 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج856077دحامن هدى4643شفشاون: اإ

قلمي445 18د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج800551أ خوزان فاطمة الزهرة4645شفشاون: اإ

قلمي446 18د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج734939اللغميش هناء4648شفشاون: اإ

قلمي447 د4650شفشاون: اإ 18د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج730134لطفي ودا

قلمي448 18د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج736373الكراتت سعيد4651شفشاون: اإ

قلمي449 18د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج794705البدري ش اميء4652شفشاون: اإ

قلمي450 18د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج680214هيدور اميان4654شفشاون: اإ

قلمي451 18 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج710854الادرييس ش اميء4655شفشاون: اإ

قلمي452 18 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج810505الشنتوف وئام4656شفشاون: اإ

قلمي453 18 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج731007املقدم اجملاهد سعيد4657شفشاون: اإ

قلمي454 ميان4658شفشاون: اإ 18 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج792999اجلايل اإ

قلمي455 18 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج722315أ ولد يس محمد محمد4661شفشاون: اإ

قلمي456 18 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج657306اجلوهري  حس ناء4667شفشاون: اإ

قلمي457 19د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج726081ماء الزهر  حياة4668شفشاون: اإ

قلمي458 19د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج739882حمفوظ هند4677شفشاون: اإ

قلمي459 19د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج653274سعودي زينب4680شفشاون: اإ

قلمي460 19د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج708658املزراوي ارساء4689شفشاون: اإ
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قلمي461 ني4692شفشاون: اإ 19د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج745786اخللوف محمد ال م

قلمي462 19د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج664217اكرو السويس هيمث4694شفشاون: اإ

قلمي463 19 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج852402البورين صابر4703شفشاون: اإ

قلمي464 سامعليني ش اميء4706شفشاون: اإ 19 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج833332اإ

قلمي465 19 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج651011حتايت زيد4722شفشاون: اإ

قلمي466 19 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج660610بتغراصا عبد العظمي4724شفشاون: اإ

قلمي467 19 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج732880نعمي صوفيا4725شفشاون: اإ

قلمي468 19 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج755686محودان ماجدة4728شفشاون: اإ

قلمي469 20د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج685248الشغواين سكينة4730شفشاون: اإ

قلمي470 20د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج804752الهراس ليىل4731شفشاون: اإ

قلمي471 20د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج673026القبا أ ممية4732شفشاون: اإ

قلمي472 20د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج827029النادي سعيد4733شفشاون: اإ

قلمي473 20د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج659236اغان مرمي4734شفشاون: اإ

قلمي474 20د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج669411امنينو اممية4735شفشاون: اإ

قلمي475 20 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج742748الزغواين برشى4736شفشاون: اإ

قلمي476 20 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج662263زهري فاطمة4738شفشاون: اإ

قلمي477 20 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج772422عياد نبيل4740شفشاون: اإ

قلمي478 20 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج730565زيطان أ سامة4741شفشاون: اإ

قلمي479 20 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج722207بن الزاوية نزهة4755شفشاون: اإ

قلمي480 20 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج732058اكناو فيصل4758شفشاون: اإ
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قلمي481 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج820485الربدعي عائشة4759شفشاون: اإ

قلمي482 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج775011خملوف زكرايء4766شفشاون: اإ

قلمي483 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج701670البوسطي أ ممية4781شفشاون: اإ

قلمي484 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج661214ابراكن لبنة4783شفشاون: اإ

قلمي485 لهام4785شفشاون: اإ 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج816101حبنيين اإ

قلمي486 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج822398الشوين محمد سعيد4800شفشاون: اإ

قلمي487 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج722419سلمي حس ناء4801شفشاون: اإ

قلمي488 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج696635سالمو زهري4802شفشاون: اإ

قلمي489 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج780653س ية?جمدوب ا4804شفشاون: اإ

قلمي490 د4809شفشاون: اإ 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج715472الضو ودا

قلمي491 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج666565حيلمي حفيظة4814شفشاون: اإ

قلمي492 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج651830يونس هند4820شفشاون: اإ

قلمي493 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج734276ازهر الهام4830شفشاون: اإ

قلمي494 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج751852بنحلمية أ ممية4836شفشاون: اإ

قلمي495 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج816660مفتوح  فاطمة الزهراء4837شفشاون: اإ

قلمي496 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج823025العرسي سلمى4840شفشاون: اإ

قلمي497 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج795778جياح اممية4842شفشاون: اإ

قلمي498 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج649254بغالل أ سامة4848شفشاون: اإ

قلمي499 رضوين  حنان4853شفشاون: اإ 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج784907اخل

قلمي500 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج705580غامن هجان4857شفشاون: اإ
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قلمي501 كرام4865شفشاون: اإ 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج709030فزاكة اإ

قلمي502 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج797132بن عبود  هنىى4870شفشاون: اإ

قلمي503 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج752819بوزيد سلمية4873شفشاون: اإ

قلمي504 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج727377اجلنفيل سهيةل4891شفشاون: اإ

قلمي505 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج839361الزبريي بدرية4893شفشاون: اإ

قلمي506 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج770376اجلرموين  هدى4896شفشاون: اإ

قلمي507 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج686094بنعبود  لبىن4900شفشاون: اإ

قلمي508 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج793164دراج محمد4912شفشاون: اإ

قلمي509 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج692855العمراين عبد الإله4913شفشاون: اإ

قلمي510 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج659007الصاميت هدى4915شفشاون: اإ

قلمي511 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج715294البداري حلمية4918شفشاون: اإ

قلمي512 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج733469اخلليفي سلمى4921شفشاون: اإ

قلمي513 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج753765غنام نزهة4922شفشاون: اإ

قلمي514 كرام4927شفشاون: اإ 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج785314الصبان اإ

قلمي515 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج732894زيطان  منري4929شفشاون: اإ

قلمي516 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج790958احلسوين كوثر4932شفشاون: اإ

قلمي517 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج660672العيادي  حس ناء4935شفشاون: اإ

قلمي518 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج668075العساوي هاجر4936شفشاون: اإ

قلمي519 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج734181اورفط ليىل4938شفشاون: اإ

قلمي520 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج755668املساوي فرح4939شفشاون: اإ
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قلمي521 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج832339العطاليت نرسين4943شفشاون: اإ

قلمي522 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج683226شقرون  احلسن4945شفشاون: اإ

قلمي523 4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج664353العزيزي سهيةل4949شفشاون: اإ

قلمي524 4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج835565العرساوي حس ناء4953شفشاون: اإ

قلمي525 4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج691394العليليث  هنيةل4956شفشاون: اإ

قلمي526 4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج789632بنصبيح  أ ممية4958شفشاون: اإ

قلمي527 4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج727339احلاريث خدجية4965شفشاون: اإ

قلمي528 4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج663187الرابع صفاء4978شفشاون: اإ

قلمي529 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج809249بن ادلاودي زينب4979شفشاون: اإ

قلمي530 براهمي4981شفشاون: اإ 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج690185امحلزاوي اإ

قلمي531 دري فرح4982شفشاون: اإ 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج807389احل

قلمي532 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج687365املرابط ديدوس اسامة4983شفشاون: اإ

قلمي533 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج737494النوييش هنيةل4989شفشاون: اإ

قلمي534 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج692208اخلطيب طارق4992شفشاون: اإ

قلمي535 5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج744924الندوي ليىل4997شفشاون: اإ

قلمي536 5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج760047الغلبوين وس مي5000شفشاون: اإ

قلمي537 5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج776142التعكشت احالم5008شفشاون: اإ

قلمي538 5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج765774العرسي مرمي5012شفشاون: اإ

قلمي539 5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج689791شوكتو رجاء5013شفشاون: اإ

قلمي540 5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج644987مش بال محمد5017شفشاون: اإ
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قلمي541 6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج649633الذليه يونس5023شفشاون: اإ

قلمي542 6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج838998البورييش حورية5026شفشاون: اإ

قلمي543 ميان5042شفشاون: اإ 6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج790115أ زاكغ والن اإ

قلمي544 6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج727212امحلويش ايناس5047شفشاون: اإ

قلمي545 6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج667916احلرضي صالح ادلين5064شفشاون: اإ

قلمي546 6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج650023املرابط محمد5065شفشاون: اإ

قلمي547 6 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج777602الس باعي اممية5074شفشاون: اإ

قلمي548 6 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج800379الكواع اسامء5077شفشاون: اإ

قلمي549 6 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج820251غزوف فاطمة الزهرة5084شفشاون: اإ

قلمي550 6 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج771506احلرضي فاطمة الزهراء5086شفشاون: اإ

قلمي551 داد جامل5092شفشاون: اإ 6 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج653261احل

قلمي552 6 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج701091مخيش نرجس5093شفشاون: اإ

قلمي553 7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج725886العسال يرسى5097شفشاون: اإ

قلمي554 7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج652570افايس هناد5099شفشاون: اإ

قلمي555 7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج669972بو عبد السالم شامية5100شفشاون: اإ

قلمي556 7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج778623بن نعوم ش اميء5104شفشاون: اإ

قلمي557 كرام5105شفشاون: اإ 7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج820983عنيتو اإ

قلمي558 7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج821119اخلرازي  عبد احلكمي5107شفشاون: اإ

قلمي559 7 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج761723الزبونة حكمية5115شفشاون: اإ

قلمي560 7 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج725812جحي يرسى5116شفشاون: اإ
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قلمي561 7 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج674998أ ولد بنبوكر خوةل5118شفشاون: اإ

قلمي562 7 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج818414أ عيىس أ مينة5120شفشاون: اإ

قلمي563 7 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج808156املنصوري صباح5123شفشاون: اإ

قلمي564 7 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج801911البخش محزة5125شفشاون: اإ

قلمي565 8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج734524غورييس سكينة5126شفشاون: اإ

قلمي566 8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج674519بن زاين فطمية5130شفشاون: اإ

قلمي567 8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج859624بولعيش  محمد5140شفشاون: اإ

قلمي568 8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج666262عقار هدى5148شفشاون: اإ

قلمي569 8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج675360العلوي مسية5153شفشاون: اإ

قلمي570 8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج646311الرسيفي هناد5154شفشاون: اإ

قلمي571 8 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج686433البقايل أ سامء5158شفشاون: اإ

قلمي572 8 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج758095جحايج عامد5161شفشاون: اإ

قلمي573 8 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج686752الهيش هاجر5164شفشاون: اإ

قلمي574 8 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج796518أ ونزي رقية5165شفشاون: اإ

قلمي575 8 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج777450العبدلوي عبدالغفور5167شفشاون: اإ

قلمي576 8 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج665898فارس مرمي5168شفشاون: اإ

قلمي577 9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج817111اوزكري لطيفة5174شفشاون: اإ

قلمي578 9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج675671احلشاييش حضى5190شفشاون: اإ

قلمي579 امس  ندى5199شفشاون: اإ 9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج647180أ ولدق

قلمي580 9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج713263ادلاش حياة5200شفشاون: اإ
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قلمي581 9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج658691أ براكن  سكينة5204شفشاون: اإ

قلمي582 9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج702294سهار وفاء5219شفشاون: اإ

قلمي583 9 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج656417شهيد فوزية5239شفشاون: اإ

قلمي584 9 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج688012عسو يرسى5241شفشاون: اإ

قلمي585 9 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج645665الوهايب اميان5244شفشاون: اإ

قلمي586 9 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج651199العنرصي فاطمة5246شفشاون: اإ

قلمي587 9 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج695574ازعيرت الزاهية5248شفشاون: اإ

قلمي588 9 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج734999سبيك أ سامء5252شفشاون: اإ

قلمي589 10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج862401املودن صفاء5267شفشاون: اإ

قلمي590 10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج793363الرايج هاجر5273شفشاون: اإ

قلمي591 10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج690137امحلودي ش اميء5284شفشاون: اإ

قلمي592 10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج650121خمشان هجاد5288شفشاون: اإ

قلمي593 10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج685981بروز  خدجية5291شفشاون: اإ

قلمي594 10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج649414عيدة  أ ممية5295شفشاون: اإ

قلمي595 10 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج650297امحيدان مرمي5296شفشاون: اإ

قلمي596 سامعيل5298شفشاون: اإ 10 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج654892امحلدي اإ

قلمي597 10 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج673651املرابط فاطمة5311شفشاون: اإ

قلمي598 10 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج784363الكريت زينب5316شفشاون: اإ

قلمي599 10 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج690781القلعي ش اميء5319شفشاون: اإ

قلمي600 10 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج784408التيدي عصام5323شفشاون: اإ
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قلمي601 11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج859015علوت فاطمة الزهراء5331شفشاون: اإ

قلمي602 11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج795226امورغى امينة5332شفشاون: اإ

قلمي603 11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج719947ارهوين مونية5333شفشاون: اإ

قلمي604 11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج839067الهبطي  هناء5335شفشاون: اإ

قلمي605 11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج710649خلفون عبد الواحد5339شفشاون: اإ

قلمي606 11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج646736القلعي يرسى5342شفشاون: اإ

قلمي607 11 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج712664اقرماش س ناء5346شفشاون: اإ

قلمي608 11 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج760075التسويل وصال5359شفشاون: اإ

قلمي609 11 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج680875احلسوين فاطمة5365شفشاون: اإ

قلمي610 11 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج673695أ مس يح هجينة5370شفشاون: اإ

قلمي611 11 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج705404أ غبالو حفصة5373شفشاون: اإ

قلمي612 11 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج708675زهري سكينة5376شفشاون: اإ

قلمي613 12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج769435محودان برشى5383شفشاون: اإ

قلمي614 12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج644794أ شطوط اس ية5384شفشاون: اإ

قلمي615 12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج721556عباكر  اميان5386شفشاون: اإ

قلمي616 12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج681379أ حسان  فطمية5392شفشاون: اإ

قلمي617 12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج713582الزواق مشس الضحى5393شفشاون: اإ

قلمي618 12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج713951الصديقي وليد5394شفشاون: اإ

قلمي619 12 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج662739اخملتاري معر5395شفشاون: اإ

قلمي620 12 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج695331احملمدي أ ممية5396شفشاون: اإ
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قلمي621 12 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج689575الشعرة محمد5398شفشاون: اإ

قلمي622 12 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج678547أ جعوب  عبد الغفار5400شفشاون: اإ

قلمي623 12 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج807707الربابيش محمد5401شفشاون: اإ

قلمي624 12 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج683721أ خروف سكينة5403شفشاون: اإ

قلمي625 13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج680155العالم أ سامء5404شفشاون: اإ

قلمي626 13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج740136أ خرخير  مرمي5409شفشاون: اإ

قلمي627 13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج763012بوعيل أ ية5412شفشاون: اإ

قلمي628 13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج683997محودة أ يوب5413شفشاون: اإ

قلمي629 13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج654495شهبون أ مينة5415شفشاون: اإ

قلمي630 13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج801934البقايل  يوسف5416شفشاون: اإ

قلمي631 لهام5417شفشاون: اإ 13 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج646692أ كرمي اإ

قلمي632 13 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج682907الباشا  محمد5418شفشاون: اإ

قلمي633 13 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج742125عبو مصعب5419شفشاون: اإ

قلمي634 13 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج762565املكوري سارة5425شفشاون: اإ

قلمي635 13 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج755213كوثر الورايص5444شفشاون: اإ

قلمي636 لياس5450شفشاون: اإ 13 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج693697جسيدي اإ

قلمي637 14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج673467بمنوىح  سكينة5453شفشاون: اإ

قلمي638 14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج681712امحلييش محمد5458شفشاون: اإ

قلمي639 14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج701657البقايل نرسين5464شفشاون: اإ

قلمي640 14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج792180خرابش جهر5467شفشاون: اإ
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قلمي641 14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج719949ارهوين حفصة5472شفشاون: اإ

قلمي642 14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج764177ابن سعيد محزة5477شفشاون: اإ

قلمي643 14 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج724339اغبالو مسية5478شفشاون: اإ

قلمي644 14 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج827230الرقرايق نوفل5479شفشاون: اإ

قلمي645 14 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج756188ادلوريك سهيةل5481شفشاون: اإ

قلمي646 14 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج802163بندالية سفيانة5485شفشاون: اإ

قلمي647 14 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج653446حرايف أ سامء5495شفشاون: اإ

قلمي648 14 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج719173الومييك فاطمة الزهراء5496شفشاون: اإ

قلمي649 15د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج739076امحيطي أ ممية5497شفشاون: اإ

قلمي650 15د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج649995الكروطي فاطمة الزهراء5499شفشاون: اإ

قلمي651 15د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج819976بنحمو هدى5507شفشاون: اإ

قلمي652 15د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج705500بندراعو سكينة5508شفشاون: اإ

قلمي653 15د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج718465بنحيون  جنود5513شفشاون: اإ

قلمي654 15د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج648974احلجةل صفاء5514شفشاون: اإ

قلمي655 سعاد5516شفشاون: اإ 15 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج802483أ خاطو اإ

قلمي656 15 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج823849عال محزة5517شفشاون: اإ

قلمي657 15 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج649830أ غليلش يسمينة5518شفشاون: اإ

قلمي658 15 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج811373امحلاري خدجية5519شفشاون: اإ

قلمي659 15 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج702329بوشاكرن وفاء5522شفشاون: اإ

قلمي660 15 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج796496بوشلوش احلساين5525شفشاون: اإ
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قلمي661 16د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج698360العمري مراد5526شفشاون: اإ

قلمي662 16د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج663605اجلوط ارساء5527شفشاون: اإ

قلمي663 لياس5530شفشاون: اإ 16د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج657161فارس اإ

قلمي664 16د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج649115احناش الهام5531شفشاون: اإ

قلمي665 16د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج645130اشكور جواد5532شفشاون: اإ

قلمي666 16د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج696984التليذي أ حالم5539شفشاون: اإ

قلمي667 16 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج831312احملمودي هاجر5543شفشاون: اإ

قلمي668 16 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج801300لقبيبيش أ ممية5544شفشاون: اإ

قلمي669 16 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج678645البحديدي زكرايء5545شفشاون: اإ

قلمي670 16 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج700267الاكريت  ايسني5546شفشاون: اإ

قلمي671 16 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج664925الريفي هنيةل5549شفشاون: اإ

قلمي672 16 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج667191الزروايل اممية5550شفشاون: اإ

قلمي673 17د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج750884البوحديدي فاطمة الزهراء5555شفشاون: اإ

قلمي674 17د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج824906امخلال رفيق5559شفشاون: اإ

قلمي675 17د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج803175امعمور معر5560شفشاون: اإ

قلمي676 يب  حس ناء5561شفشاون: اإ 17د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج651121ادله

قلمي677 17د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج815371بطار مرمي5565شفشاون: اإ

قلمي678 17د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج663647املرابط حس ناء5566شفشاون: اإ

قلمي679 17 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج661195املتين  لبين5567شفشاون: اإ

قلمي680 17 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج740612الش توي شويق5568شفشاون: اإ
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قلمي681 17 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج732492الزيدي أ ممية5573شفشاون: اإ

قلمي682 17 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج681680شويق عبدالاهل5576شفشاون: اإ

قلمي683 17 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج669225الشوينب صفاء5583شفشاون: اإ

قلمي684 17 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج763263معزي صباح5585شفشاون: اإ

قلمي685 18د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج719943بلحسن صباح5589شفشاون: اإ

قلمي686 18د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج742623كريسني مرمي5590شفشاون: اإ

قلمي687 18د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج650272بن صاحل سهام5602شفشاون: اإ

قلمي688 18د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج752158اولد بن حامن محزة5604شفشاون: اإ

قلمي689 18د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج855173ركدو فاطمة5610شفشاون: اإ

قلمي690 18د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج768421بوزياكر كوثر5611شفشاون: اإ

قلمي691 18 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج785812أ جندوز حفصة5616شفشاون: اإ

قلمي692 18 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج770919املولت فاطمة الزهراء5618شفشاون: اإ

قلمي693 18 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج653221أ قضاض اميان5620شفشاون: اإ

قلمي694 18 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج807898أ جعنان  زيد5621شفشاون: اإ

قلمي695 18 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج729927اليونيس ليىل5623شفشاون: اإ

قلمي696 18 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج816600الس ناين زكرايء5631شفشاون: اإ

قلمي697 كرام5632شفشاون: اإ 19د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج829073البعزة اإ

قلمي698 19د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج716004الزراد عبد العزيز5633شفشاون: اإ

قلمي699 سامعيل5634شفشاون: اإ 19د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج777710طاليب اإ

قلمي700 19د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج697766العلوي الصاحل ايسني5635شفشاون: اإ

35/37 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



قلمييةالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحاناملديرية الإ

  السكل الابتدايئ2021دورة دجنرب -    نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلمي701 19د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج804730الشاطيب فاطمة الزهراء5636شفشاون: اإ

قلمي702 19د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج773363اجليدي عامد5637شفشاون: اإ

قلمي703 19د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج669570بن أ محد فاطمة5638شفشاون: اإ

قلمي704 19 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج778017املميوين  فاطمة الزهراء5640شفشاون: اإ

قلمي705 19 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج674288البخاري التليذي ش اميء5648شفشاون: اإ

قلمي706 19 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج719445الهدري رش يد5654شفشاون: اإ

قلمي707 19 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج832794عصفوري حنان5660شفشاون: اإ

قلمي708 19 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج785722سامل هاجر5665شفشاون: اإ

قلمي709 19 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج782813الش باب هاةل5678شفشاون: اإ

قلمي710 20د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج779737هرون هنيةل5681شفشاون: اإ

قلمي711 20د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج693057مركوسة  ابراهمي5682شفشاون: اإ

قلمي712 ميان5690شفشاون: اإ 20د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج670778فضويل  اإ

قلمي713 20د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج656853الزكري أ ممية5696شفشاون: اإ

قلمي714 20د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج809360روحيين محمد5700شفشاون: اإ

قلمي715 20د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج727464امحلداوي بدر5712شفشاون: اإ

قلمي716 20د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج759882بلحبيب عبدهللا5714شفشاون: اإ

قلمي717 20 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج710899مش بال نبيل5715شفشاون: اإ

قلمي718 20 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج703251املدغري الفياليل زكرايء5716شفشاون: اإ

قلمي719 20 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج654718برزكون ش اميء5719شفشاون: اإ

قلمي720 20 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج751256حيون  أ رشف5721شفشاون: اإ
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قلمي721 20 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج703195املاليك يرسى5722شفشاون: اإ

قلمي722 20 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاونمزدوج736536الزايين اندية5724شفشاون: اإ
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قلمي1 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج754810محوش فاطمة الزهراء2556العرائش: اإ

قلمي2 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج848416حتميي هنية2562العرائش: اإ

قلمي3 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج824265الكرطي عائشة2563العرائش: اإ

قلمي4 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج648539مصبايح هاجر2564العرائش: اإ

قلمي5 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج714066شوحو مجيةل2566العرائش: اإ

قلمي6 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج757592البقايل عصام2570العرائش: اإ

قلمي7 1 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج806758قردي خوةل2574العرائش: اإ

قلمي8 1 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج655906مرسيل خوةل2576العرائش: اإ

قلمي9 1 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج758343بوذايب  فاطمة الزهراء2578العرائش: اإ

قلمي10 1 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج667558اشعايب خدجية2580العرائش: اإ

قلمي11 1 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج729197الفرحيي زينب2609العرائش: اإ

قلمي12 1 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج744059الشبتايل معر2614العرائش: اإ

قلمي13 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج838246ادلريوش  معر2618العرائش: اإ

قلمي14 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج654052اخلليفي نورة2625العرائش: اإ

قلمي15 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج695011أ عسايس يوسف2632العرائش: اإ

قلمي16 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج759013شويين ش اميء2635العرائش: اإ

قلمي17 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج772632الكنوين يوسف2636العرائش: اإ

قلمي18 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج798653حمبوب فدوى2638العرائش: اإ

قلمي19 2 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج779323الغازي صباح2641العرائش: اإ
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قلمي20 2 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج855650وماين خدجية2644العرائش: اإ

قلمي21 2 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج687672الزينين  امال2645العرائش: اإ

قلمي22 2 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج678404املطييل املصطفى2647العرائش: اإ

قلمي23 2 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج756390براكيت سارة2648العرائش: اإ

قلمي24 2 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج733075شهيدي أ مال2651العرائش: اإ

قلمي25 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج748562الكنفاوي محمد2653العرائش: اإ

قلمي26 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج785364الزابخ  محمد2655العرائش: اإ

قلمي27 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج717168محومينة لطيفة2656العرائش: اإ

قلمي28 يل معر2688العرائش: اإ 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج682237دع

قلمي29 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج687898الكنوين انس2692العرائش: اإ

قلمي30 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج856648الغزاوي بالل2693العرائش: اإ

قلمي31 3 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج842065احللو يونس2694العرائش: اإ

قلمي32 3 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج815680النايل ملياء2695العرائش: اإ

قلمي33 3 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج683731الزانت سفيان2700العرائش: اإ

قلمي34 3 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج755926قيدي خدجية2713العرائش: اإ

قلمي35 3 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج776938الوهايب عيىس2715العرائش: اإ

قلمي36 3 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج743175س تييت امال2716العرائش: اإ

قلمي37 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج770974الهرمويك رش يدة2717العرائش: اإ
قلمي38 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج800044صانيب مرمي2720العرائش: اإ
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قلمي39 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج746166بوراق املهدي2726العرائش: اإ
قلمي40 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج646277ابلقامس هناء2728العرائش: اإ
قلمي41 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج685732النايل  الصديق2731العرائش: اإ
قلمي42 4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج852348احلداد  سهيةل2736العرائش: اإ
قلمي43 4 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج687371زليت فاطمة الزهراء2738العرائش: اإ
قلمي44 4 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج800261اجلعادي اميان2740العرائش: اإ
قلمي45 4 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج694093البكوري صابرين2743العرائش: اإ
قلمي46 4 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج723210العرويس سكينة2750العرائش: اإ
قلمي47 4 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج736997مربوح جنوى2759العرائش: اإ
قلمي48 4 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج727088حضار الصافية2764العرائش: اإ
قلمي49 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج739548العطواين اميان2780العرائش: اإ
قلمي50 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج841504اخلصايص هنيةل2781العرائش: اإ
قلمي51 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج701710ودل بوتكريش   رابب2782العرائش: اإ
قلمي52 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج672246العوين صهيب2785العرائش: اإ
قلمي53 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج761435مضري  وجدان2786العرائش: اإ
قلمي54 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج833562ال مني عبدالرفيع2800العرائش: اإ
قلمي55 5 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج649697طلحة ش اميء2801العرائش: اإ
قلمي56 5 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج695857لصفر فاطنة2802العرائش: اإ
قلمي57 5 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج757318القيوري يونس2808العرائش: اإ
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قلمي58 5 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج696665مراح  عصام2813العرائش: اإ
قلمي59 5 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج670460املنصوري  وليد2819العرائش: اإ
قلمي60 5 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج830337اركيةل أ مينة2830العرائش: اإ
قلمي61 6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج781277التودي ثورية2839العرائش: اإ
قلمي62 6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج720545الزانيك زهور2843العرائش: اإ
قلمي63 6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج739462زبريي اكرام2847العرائش: اإ
قلمي64 6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج856217املنصوري فرح2852العرائش: اإ
قلمي65 6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج650728جناري بالل2858العرائش: اإ
قلمي66 6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج768100بنادي صهيب2865العرائش: اإ
قلمي67 6 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج734867خرشيش جناة2867العرائش: اإ
قلمي68 6 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج771161محودان سلمى2868العرائش: اإ
قلمي69 6 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج675484ال ندلويس مرمي2870العرائش: اإ
قلمي70 6 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج704824اخللف فاطمة الزهرة2880العرائش: اإ
قلمي71 6 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج801402بنعياد مرمي2886العرائش: اإ
قلمي72 6 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج647260الطايل نرسين2887العرائش: اإ
قلمي73 7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج759291الشافعي هاجر2891العرائش: اإ
قلمي74 7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج749273العلوي امحلودي  سهيةل2894العرائش: اإ
قلمي75 7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج692392البكراوي فاطمة الزهراء2897العرائش: اإ
قلمي76 7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج832866اليوسفي هناء2902العرائش: اإ
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قلمي77 7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج769701احلياين ملياء2903العرائش: اإ
قلمي78 7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج809926خبدة نعمية2907العرائش: اإ
قلمي79 7 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج684395العادل هدى2914العرائش: اإ
قلمي80 7 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج804827الرابطي حكمية2917العرائش: اإ
قلمي81 7 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج692736اليعقويب هناء2918العرائش: اإ
قلمي82 7 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج772654التجاين محمد2919العرائش: اإ
قلمي83 7 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج652932الصباري سعيد2921العرائش: اإ
قلمي84 7 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج859903أ سامء الس يطي2922العرائش: اإ
قلمي85 8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج693601عكراش خدجية2925العرائش: اإ
قلمي86 8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج680742كوثر القلعي2928العرائش: اإ
قلمي87 8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج656305النحييل صفاء2929العرائش: اإ
قلمي88 8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج694012الغلزبوري بدرادلين2931العرائش: اإ
قلمي89 8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج647678ثرواين ليىل2944العرائش: اإ
قلمي90 8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج776692أ رحامن  اندية2950العرائش: اإ
قلمي91 8 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج851218لبشواري أ سامء2953العرائش: اإ
قلمي92 8 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج754111الزايت زكية2955العرائش: اإ
قلمي93 8 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج767725طرشون عواطف2957العرائش: اإ
قلمي94 8 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج701312ال غزاوي رضا2959العرائش: اإ
قلمي95 8 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج676560كريضة أ يوب2961العرائش: اإ
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قلمي96 8 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج851821الطريبق محمد2962العرائش: اإ
قلمي97 9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج788675الربيج هدى2965العرائش: اإ
قلمي98 9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج687374خبايل محمد2968العرائش: اإ
قلمي99 9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج850250الطاهري جواد2971العرائش: اإ
قلمي100 9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج742063المياليح ايسني2973العرائش: اإ
قلمي101 9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج779845الطوهيار برشى2974العرائش: اإ
قلمي102 9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج849887اقريوار اميان2975العرائش: اإ
قلمي103 9 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج683302خواي رجاء2978العرائش: اإ
قلمي104 9 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج764277طلحة سكينة2984العرائش: اإ
قلمي105 9 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج791506الزيك غزلن2985العرائش: اإ
قلمي106 9 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج656909شاهد لبىن2991العرائش: اإ
قلمي107 9 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج861936البيطار بالل2992العرائش: اإ
قلمي108 9 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج736268ادلراز اندية3014العرائش: اإ
قلمي109 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج799922بوزاين معر3021العرائش: اإ
قلمي110 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج654691الربش هجان3024العرائش: اإ
قلمي111 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج738707قلوح يوسف3025العرائش: اإ
قلمي112 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج753171امحلزاوي هشام3027العرائش: اإ
قلمي113 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج819377امحلاين سلمية3028العرائش: اإ
قلمي114 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج717337جحي حلمية3034العرائش: اإ

6/18 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



قلمييةالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحاناملديرية الإ

  السكل الابتدايئ2021دورة دجنرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلمي115 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج856400اخلطيب ش اميء3036العرائش: اإ
قلمي116 1 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج778736الغرانطي كوثر3037العرائش: اإ
قلمي117 1 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج684124العق دنيا3039العرائش: اإ
قلمي118 1 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج802604املزلكدي اصاةل3044العرائش: اإ
قلمي119 1 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج736510الرشقاوي رحميو3047العرائش: اإ
قلمي120 1 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج851845اخلرطوطي امينة3056العرائش: اإ
قلمي121 1 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج705348التوجير هدى3059العرائش: اإ
قلمي122 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج742910القاطي المياليح خوةل3061العرائش: اإ
قلمي123 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج826644بوشاكرة  ازهور3068العرائش: اإ
قلمي124 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج728974شودرة فاطمة الزهراء3073العرائش: اإ
قلمي125 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج816930ابقوح محزة3085العرائش: اإ
قلمي126 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج752288املوثوق  اممية3089العرائش: اإ
قلمي127 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج846344الشلييل خدجية3094العرائش: اإ
قلمي128 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج857754خبدة اممية3095العرائش: اإ
قلمي129 2 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج722888البكري عادل3097العرائش: اإ
قلمي130 2 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج704056احلرميطي سهيةل3104العرائش: اإ
قلمي131 2 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج852947اوراغ دكرى3120العرائش: اإ
قلمي132 2 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج682207صفري نعمة3123العرائش: اإ
قلمي133 2 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج835262خالةل أ محد3125العرائش: اإ
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قلمي134 2 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج776409جبداين سكينة3134العرائش: اإ
قلمي135 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج726302أ كريبة  سهام3146العرائش: اإ
قلمي136 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج860137النارص جواد3154العرائش: اإ
قلمي137 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج824377رماش معاد3155العرائش: اإ
قلمي138 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج731513مساوي حياة3159العرائش: اإ
قلمي139 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج809611الرباق فاطمة الزهراء3160العرائش: اإ
قلمي140 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج811526ش بعة احلرضي وئام3167العرائش: اإ
قلمي141 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج830315الطييب بدر ادلين3169العرائش: اإ
قلمي142 3 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج860689بنعياد أ ممية3172العرائش: اإ
قلمي143 3 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج699275الراكةل ش اميء3176العرائش: اإ
قلمي144 3 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج797529القجطيعي احالم3178العرائش: اإ
قلمي145 3 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج651155بنجمية مروة3179العرائش: اإ
قلمي146 صفر هناء3183العرائش: اإ 3 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج753482ال 
قلمي147 3 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج832020املساوي بالل3184العرائش: اإ
قلمي148 ميان3185العرائش: اإ 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج807023هالل اإ
قلمي149 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج679318العمراين اكرام3186العرائش: اإ
قلمي150 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج793095بومحوش  اكرام3188العرائش: اإ
قلمي151 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج717833القرقوري خوةل3193العرائش: اإ
قلمي152 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج741526احلس ين الس بطي ايسني3203العرائش: اإ
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قلمي153 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج852152الريفي سهيةل3215العرائش: اإ
قلمي154 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج689583اخرضيض صوفيا3224العرائش: اإ
قلمي155 4 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج734577بلحسن عامثن3226العرائش: اإ
قلمي156 نصاف3227العرائش: اإ 4 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج805412بولعيد اإ
قلمي157 4 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج728817البوطي مروى3230العرائش: اإ
قلمي158 4 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج773023املتاعي ش اميء3234العرائش: اإ
قلمي159 4 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج773112أ زيرار نزهة3246العرائش: اإ
قلمي160 4 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج694820جالل حسر3256العرائش: اإ
قلمي161 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج815611العاليل اندية3264العرائش: اإ
قلمي162 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج796982ش نيتف هدى3277العرائش: اإ
قلمي163 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج749136أ فيالل سهيةل3280العرائش: اإ
قلمي164 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج762554المياليح عبد السالم3281العرائش: اإ
قلمي165 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج659985ادلراوي سلمى3282العرائش: اإ
قلمي166 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج741111الرش يد احلراق حنان3286العرائش: اإ
قلمي167 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج854115القامسي محمد أ مني3293العرائش: اإ
قلمي168 5 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج781998حباج أ ويس3302العرائش: اإ
قلمي169 5 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج762817ازويين هنيةل3304العرائش: اإ
قلمي170 5 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج805894ابنيعيش عامد3305العرائش: اإ
قلمي171 5 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج705712البكري دينا3308العرائش: اإ

9/18 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



قلمييةالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحاناملديرية الإ

  السكل الابتدايئ2021دورة دجنرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلمي172 5 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج740814جلعاط سهام3319العرائش: اإ
قلمي173 5 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج680461انيت العريب  حفصة3321العرائش: اإ
قلمي174 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج696824الزهري سهيةل3326العرائش: اإ
قلمي175 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج808401العلوي فاطمة3328العرائش: اإ
قلمي176 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج685731لطيفي محمد3335العرائش: اإ
قلمي177 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج648129الرفايق وفاء3338العرائش: اإ
قلمي178 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج683013نوري أ ممية3339العرائش: اإ
قلمي179 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج706309زرو اية3345العرائش: اإ
قلمي180 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج734685أ محن لبىن3350العرائش: اإ
قلمي181 6 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج662476سلمون رمحة3352العرائش: اإ
قلمي182 6 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج824760قطباش عبدالصامد3359العرائش: اإ
قلمي183 6 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج697125الشاعر س ناء3378العرائش: اإ
قلمي184 6 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج656806بنعامرة هنيةل3381العرائش: اإ
قلمي185 6 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج762782الهواري منال3383العرائش: اإ
قلمي186 6 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج688529غيوان جنوى3385العرائش: اإ
قلمي187 7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج737717عياد سكينة3386العرائش: اإ
قلمي188 7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج809668أ محميد أ ممية3409العرائش: اإ
قلمي189 7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج686326عباش لبىن3411العرائش: اإ
قلمي190 7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج861589جوهر أ نوار3414العرائش: اإ
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قلمي191 7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج751720حشموط فاطمة3417العرائش: اإ
قلمي192 7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج666955الفرم زكية3418العرائش: اإ
قلمي193 7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج649273ال محدي بالل3420العرائش: اإ
قلمي194 7 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج866402الشقيف هند3426العرائش: اإ
قلمي195 7 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج745100الادرييس مرمي3429العرائش: اإ
قلمي196 7 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج829029بويدو محمد3449العرائش: اإ
قلمي197 7 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج822564احلامتي حنان3450العرائش: اإ
قلمي198 7 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج707991هرويس امال3454العرائش: اإ
قلمي199 7 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج698935البوطي مرمي3458العرائش: اإ
قلمي200 8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج859573هاليل محمد3466العرائش: اإ
قلمي201 8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج698335اسوس ابراهمي3469العرائش: اإ
قلمي202 8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج695104الرصوخ  فردوس3471العرائش: اإ
قلمي203 8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج743727ادلريوش اممية3478العرائش: اإ
قلمي204 8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج837300اكش يكش أ نس3487العرائش: اإ
قلمي205 8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج797274السحمودي ش اميء3488العرائش: اإ
قلمي206 8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج681774خواي فاطمة الزهراء3495العرائش: اإ
قلمي207 8 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج820771الربدجيي مسية3496العرائش: اإ
قلمي208 8 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج786593الزايك وفاء3502العرائش: اإ
قلمي209 8 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج723641س ياك مروة3507العرائش: اإ
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قلمي210 8 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج749809البغدادي س ناء3508العرائش: اإ
قلمي211 8 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج685842الغزواين منال3515العرائش: اإ
قلمي212 8 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج727371ادلايين فريوز3525العرائش: اإ
قلمي213 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج797487زروق وفاء3527العرائش: اإ
قلمي214 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج842281العناز محزة3542العرائش: اإ
قلمي215 حسان3552العرائش: اإ 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج645263أ مغار اإ
قلمي216 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج752870سوساين رضوان3553العرائش: اإ
قلمي217 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج674861قتال وسام3554العرائش: اإ
قلمي218 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج830827اليونيس جنالء3558العرائش: اإ
قلمي219 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج763404العز محمد3562العرائش: اإ
قلمي220 9 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج695273الرشيب حرية3566العرائش: اإ
قلمي221 9 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج659303زعراط  هنيةل3567العرائش: اإ
قلمي222 9 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج809463سبين فاطمة الزهرة3568العرائش: اإ
قلمي223 9 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج824502الزعزعي صليحة3569العرائش: اإ
قلمي224 9 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج806444امللييل عواطف3570العرائش: اإ
قلمي225 9 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج773585الهبيشة ليىل3571العرائش: اإ
قلمي226 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج823801الوهايب ادريس3572العرائش: اإ
قلمي227 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج776483اجلعنني نورة3575العرائش: اإ
قلمي228 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج776651زروق حلمية3577العرائش: اإ
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قلمي229 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج766672العزيزي أ سامء3578العرائش: اإ
قلمي230 ميان3580العرائش: اإ 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج730981البلييل اإ
قلمي231 كرام3584العرائش: اإ 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج711064أ بوطالب اإ
قلمي232 1 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج702245اجلعواين أ نس3586العرائش: اإ
قلمي233 1 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج858350العالم نعمية3592العرائش: اإ
قلمي234 1 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج837671امليلودي محمد3600العرائش: اإ
قلمي235 سامعيل3601العرائش: اإ 1 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج681964الشنتوف  اإ
قلمي236 1 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج764255عبو  حفصة3608العرائش: اإ
قلمي237 1 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج855620مزيوقة أ يوب3616العرائش: اإ
قلمي238 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج647317احللو معاد3619العرائش: اإ
قلمي239 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج683874الرجواين ليىل3628العرائش: اإ
قلمي240 كرام3630العرائش: اإ 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج850694الربنويص اإ
قلمي241 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج754376بكور وفاء3635العرائش: اإ
قلمي242 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج663142الرميل حفصة3636العرائش: اإ
قلمي243 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج789514القزيين رشوق3647العرائش: اإ
قلمي244 2 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج678251الزانت محزة3650العرائش: اإ
قلمي245 2 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج706003اغزاةل عبدالسالم3657العرائش: اإ
قلمي246 2 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج692048السليت سكينة3658العرائش: اإ
قلمي247 2 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج692819العروة محمد3672العرائش: اإ
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قلمي248 2 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج844139اجللويل شاكر3677العرائش: اإ
قلمي249 2 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج759317البوايشة يوسف3679العرائش: اإ
قلمي250 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج745540لكو احالم3680العرائش: اإ
قلمي251 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج839791اعيل موش فاطمة الزهراء3690العرائش: اإ
قلمي252 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج688033الفتويح ش اميء3693العرائش: اإ
قلمي253 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج850354الطييب اندية3696العرائش: اإ
قلمي254 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج754650احلردويل وصال3701العرائش: اإ
قلمي255 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج755567املودن وسام3706العرائش: اإ
قلمي256 3 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج703113محومية نعمية3715العرائش: اإ
قلمي257 3 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج830157بزناين  وفاء3719العرائش: اإ
قلمي258 3 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج802515الامحدي  محزة3724العرائش: اإ
قلمي259 3 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج745618اخلزبي غزلن3727العرائش: اإ
قلمي260 3 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج723532امحينات بالل3737العرائش: اإ
قلمي261 3 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج864440فليفال منار3740العرائش: اإ
قلمي262 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج795288املتويك  نبيل3747العرائش: اإ
قلمي263 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج735013مميوين ش اميء3751العرائش: اإ
قلمي264 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج746503الطاليب وفاء3752العرائش: اإ
قلمي265 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج791967ملغاري ام لكثوم3762العرائش: اإ
قلمي266 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج727087الكحزيي الياس3765العرائش: اإ
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قلمي267 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج690440اوعبرية فاطمة3774العرائش: اإ
قلمي268 4 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج837061عزوز غزلن3782العرائش: اإ
قلمي269 4 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج743748ادلروز يرسى3784العرائش: اإ
قلمي270 4 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج668850القنفود عامد3786العرائش: اإ
قلمي271 4 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج727443املصبايح مليكة3802العرائش: اإ
قلمي272 4 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج832138طاهري يوسف3811العرائش: اإ
قلمي273 4 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج843757الريسوين اسامعيل3820العرائش: اإ
قلمي274 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج659479اجلابري سكينة3831العرائش: اإ
قلمي275 ميان3832العرائش: اإ 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج688414احلريش اإ
قلمي276 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج737992الشاوي مراد3842العرائش: اإ
قلمي277 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج665397نصيف  صفاء3856العرائش: اإ
قلمي278 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج769974الضحاك محمد3858العرائش: اإ
قلمي279 5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج809464علوش فاطمة الزهرة3862العرائش: اإ
قلمي280 5 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج734294اخللويف محيدة3864العرائش: اإ
قلمي281 5 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج716940القامسي ايسني3877العرائش: اإ
قلمي282 5 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج779393الغرانطي سهام3887العرائش: اإ
قلمي283 5 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج663634النايل حفصة3888العرائش: اإ
قلمي284 5 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج726137طالوي نرص ادلين3898العرائش: اإ
قلمي285 5 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج865183منري فاطمة3899العرائش: اإ
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قلمي286 6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج648220فرار نوفل3900العرائش: اإ
قلمي287 6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج850061براين مروة3901العرائش: اإ
قلمي288 6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج674973أ زرقان هناء3909العرائش: اإ
قلمي289 6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج855298كوامل محمد3912العرائش: اإ
قلمي290 6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج721322املس ياح حكمية3917العرائش: اإ
قلمي291 6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج700701حامدة خدجية3923العرائش: اإ
قلمي292 6 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج844095بنوار خدجية3925العرائش: اإ
قلمي293 6 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج774672ايت منصور  فاطمة الزهراء3926العرائش: اإ
قلمي294 ميان3932العرائش: اإ 6 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج699256بكوري اإ
قلمي295 6 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج792775الزهريي هند3934العرائش: اإ
قلمي296 6 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج709456بنخالو ملياء3940العرائش: اإ
قلمي297 6 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج766965الابيض نوال3949العرائش: اإ
قلمي298 7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج649528البوطي أ ممية3954العرائش: اإ
قلمي299 7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج667881بوزيد مونية3956العرائش: اإ
قلمي300 7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج728691فوزي نورة3967العرائش: اإ
قلمي301 7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج819591العرساوي  ندى3986العرائش: اإ
قلمي302 7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج840251كنفاوي حلسن4002العرائش: اإ
قلمي303 7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج698028عياطة سلامين4005العرائش: اإ
قلمي304 7 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج714162حشموط محمد4007العرائش: اإ

16/18 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



قلمييةالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحاناملديرية الإ

  السكل الابتدايئ2021دورة دجنرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلمي305 7 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج856396اليعقويب وفاء4017العرائش: اإ
قلمي306 7 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج766517أ عتات أ ممية4020العرائش: اإ
قلمي307 7 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج809543بوحيا حكمية4023العرائش: اإ
قلمي308 7 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج853772البكوري اممية4029العرائش: اإ
قلمي309 7 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج857506املروين يرسى4030العرائش: اإ
قلمي310 8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج715697الكريين ش اميء4031العرائش: اإ
قلمي311 8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج655113الغزاوي ارشف4033العرائش: اإ
قلمي312 8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج769022الريفي محمد4035العرائش: اإ
قلمي313 8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج723579املولت  سكينة4037العرائش: اإ
قلمي314 8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج654584الوانس اس يا4049العرائش: اإ
قلمي315 8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج772631املصمودي محمد4050العرائش: اإ
قلمي316 8 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج647845اجلديد سكينة4051العرائش: اإ
قلمي317 8 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج762136الونطي أ مني4059العرائش: اإ
قلمي318 8 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج651460العبويب مروة4061العرائش: اإ
قلمي319 8 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج829028ملقديم فدوى4062العرائش: اإ
قلمي320 8 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج861782املودن راضية4066العرائش: اإ
قلمي321 8 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج651794زايك مروان4082العرائش: اإ
قلمي322 9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج710648لزبور محمد4085العرائش: اإ
قلمي323 9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج676454الكعاييش فاطمة الزهرة4094العرائش: اإ
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قلمي324 9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج785093العامتين نورا4096العرائش: اإ
قلمي325 9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج814933خبدة عزيزة4098العرائش: اإ
قلمي326 9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج858909رمحوين  فاطمة الزهرة4100العرائش: اإ
قلمي327 9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج710136التقي  سكينة4106العرائش: اإ
قلمي328 9 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج770220بنعياد  اسامء4108العرائش: اإ
قلمي329 9 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج823954ربينة ش اميء4114العرائش: اإ
قلمي330 9 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج708274البقايل خادل4118العرائش: اإ
قلمي331 9 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج685205احلراق حامت4121العرائش: اإ
قلمي332 9 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج754617اولد بن السعيد هجان4124العرائش: اإ
قلمي333 9 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائشمزدوج706813السفياين اميان4125العرائش: اإ
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قلمي1 1د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج662420الهاليل  هاةل1115تطوان: اإ

قلمي2 1د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج721099الشعريي سعيدة1117تطوان: اإ

قلمي3 1د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج669008أ زعاكك يونس1129تطوان: اإ

قلمي4 1د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج682346العرييب يرسى1136تطوان: اإ

قلمي5 1د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج740657البساط س ناء1142تطوان: اإ

قلمي6 1د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج788681اورفط  اكرام1143تطوان: اإ

قلمي7 يس وفاء1144تطوان: اإ 1 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج684416العمراين الادري

قلمي8 1 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج852890الشاعر النجيب  ش اميء1148تطوان: اإ

قلمي9 يس البوزيدي  زينب1150تطوان: اإ 1 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج653862الإدري

قلمي10 1 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج841671اجندوز يوسف1158تطوان: اإ

قلمي11 1 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج669409شكري عفاف1159تطوان: اإ

قلمي12 1 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج794313حشيطي ملياء1162تطوان: اإ

قلمي13 2د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج724296احلايج خوةل1163تطوان: اإ

قلمي14 2د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج799224مامو ايرس1168تطوان: اإ

قلمي15 كرام1171تطوان: اإ 2د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج786028ترابوي اإ

قلمي16 2د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج648817الزبري انصاف1182تطوان: اإ

قلمي17 2د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج778005اخلودلي فدوى1188تطوان: اإ

قلمي18 2د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج723455خدام فدوى1193تطوان: اإ

قلمي19 2 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج748389احلنودي محمد1194تطوان: اإ
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قلمي20 2 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج827116حاجيب كرمية1197تطوان: اإ

قلمي21 2 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج688884ادلحروش يرسى1199تطوان: اإ

قلمي22 2 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج657602عبدلوي فاطمة1208تطوان: اإ

قلمي23 يش صباح1210تطوان: اإ 2 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانمزدوج787832اوي
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قلمي1 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج736743اخليطي رابب5739وزان: اإ

قلمي2 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج764781عبيد هللا أ ممية5741وزان: اإ

قلمي3 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج815676شاهدي محمد5743وزان: اإ

قلمي4 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج750793رفاعي بدر5744وزان: اإ

قلمي5 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج650724قيدي محزة5745وزان: اإ

قلمي6 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج838002برايق  عبد الصمد5746وزان: اإ

قلمي7 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج746394جامعي مرمي5747وزان: اإ

قلمي8 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج767162اجملدويب صفاء5750وزان: اإ

قلمي9 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج674031الرفاعي أ يوب5756وزان: اإ

قلمي10 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج690563الشلح خالص5760وزان: اإ

قلمي11 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج745021زيزون وليد5762وزان: اإ

قلمي12 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج695867القادري فاطمة5773وزان: اإ

قلمي13 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج777584اخلضاري أ سامء5774وزان: اإ

قلمي14 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج744844حرباوي فريد5775وزان: اإ

قلمي15 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج818336بنخي ش اميء5788وزان: اإ

قلمي16 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج768386احليوين خوةل5790وزان: اإ

قلمي17 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج677519املايض ابراهمي5792وزان: اإ

قلمي18 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج682334فظيل محمد5800وزان: اإ

قلمي19 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج693795عياد جهر5805وزان: اإ
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قلمي20 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج799099اللكيتية بالل5807وزان: اإ

قلمي21 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج813452ايت حمجوب مرمي5809وزان: اإ

قلمي22 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج651062بنحمي يوسف5810وزان: اإ

قلمي23 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج806047الزييت نصرية5813وزان: اإ

قلمي24 2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج692921احد اممية5815وزان: اإ

قلمي25 براهمي5817وزان: اإ 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج680994بوديب  اإ

قلمي26 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج690405اخللطي هناء5818وزان: اإ

قلمي27 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج786945حسون ش اميء5820وزان: اإ

قلمي28 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج738540الريفي معاد5831وزان: اإ

قلمي29 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج649449النخييل وفاء5834وزان: اإ

قلمي30 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج667814راييح عامد5835وزان: اإ

قلمي31 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج652683بوقطيبة اسامعيل5837وزان: اإ

قلمي32 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج678850اليتميي أ ممية5850وزان: اإ

قلمي33 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج705158برايق ايوب5861وزان: اإ

قلمي34 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج750244زهري  رضوان5871وزان: اإ

قلمي35 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج817322اشعييب محمد5872وزان: اإ

قلمي36 3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج808996مسعودي فاطمة5873وزان: اإ

قلمي37 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج745770القادري بثينة5876وزان: اإ

قلمي38 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج723984بوهربة ابتسام5877وزان: اإ
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قلمي39 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج739948خوميس  فاطمة الزهراء5896وزان: اإ

قلمي40 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج661715بوحاجة رونق5899وزان: اإ

قلمي41 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج703627الهواري جهر5900وزان: اإ

قلمي42 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج774875عرويص اسامعيل5901وزان: اإ

قلمي43 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج768492الزايين نصرية5911وزان: اإ

قلمي44 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج832091خوية  محزة5914وزان: اإ

قلمي45 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج665730زهري يونس5920وزان: اإ

قلمي46 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج671200الشييب مسية5923وزان: اإ

قلمي47 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج837767العرسي فاطمة الزهراء5934وزان: اإ

قلمي48 1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج691320امخليس حس ناء5942وزان: اإ

قلمي49 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج717768الكطاري هاةل5943وزان: اإ

قلمي50 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج750847الرسبوت  صليحة5950وزان: اإ

قلمي51 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج773461اليوك أ سامة5951وزان: اإ

قلمي52 ميان5955وزان: اإ 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج742818اهندا اإ

قلمي53 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج710403احلرضي عبدالنارص5956وزان: اإ

قلمي54 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج783193علوي حكمية5958وزان: اإ

قلمي55 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج701909امخليس فاطمة5960وزان: اإ

قلمي56 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج682505وقار يرسى5961وزان: اإ

قلمي57 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج716169بوس بوةل احلسنية5962وزان: اإ
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قلمي58 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج794877الكتاين  فاطمة الزهراء5968وزان: اإ

قلمي59 اكل  لبىن5982وزان: اإ 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج863650ابمل

قلمي60 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج737371احلجويج رضا5987وزان: اإ

قلمي61 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج744235مكيل عبد الغور5991وزان: اإ

قلمي62 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج748318جمدويب سهيةل6003وزان: اإ

قلمي63 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج768365الطريشيل ايسني6007وزان: اإ

قلمي64 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج814356خيي خوةل6009وزان: اإ

قلمي65 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج802022حيدوري محمد6010وزان: اإ

قلمي66 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج837917احلجي أ ممية6013وزان: اإ

قلمي67 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج756459ازابخ انصاف6016وزان: اإ

قلمي68 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج807619هندي أ يوب6018وزان: اإ

قلمي69 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج808630غضاب صارة6023وزان: اإ

قلمي70 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج647299ازمزيم محزة6027وزان: اإ

قلمي71 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج656746بومعري هنيةل6039وزان: اإ

قلمي72 3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج747167شهييب هنيةل6051وزان: اإ

قلمي73 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج649299دحميين رحيان6057وزان: اإ

قلمي74 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج646645بويي محزة6066وزان: اإ

قلمي75 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج826278الهواري أ نس6067وزان: اإ

قلمي76 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج768933حايي أ ساممة6071وزان: اإ
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قلمي77 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج842794س نوين رىض6075وزان: اإ

قلمي78 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج730192الضعايفي محزة6077وزان: اإ

قلمي79 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج651059بنطاهر فاطمة الزهرة6078وزان: اإ

قلمي80 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج730056رحايل خلود6080وزان: اإ

قلمي81 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج649745اجملدويب معاد6088وزان: اإ

قلمي82 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج775441اخلليفي هدى6090وزان: اإ

قلمي83 1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج705099احنيين أ محد6096وزان: اإ

قلمي84 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج790125الشعيل هناء6097وزان: اإ

قلمي85 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج822386زيدان  عبد املنعم6100وزان: اإ

قلمي86 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج715666الغابة فاطمة6101وزان: اإ

قلمي87 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج719888العتعايت سارة6112وزان: اإ

قلمي88 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج724434بوزهار صارة6114وزان: اإ

قلمي89 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج788798امحليدي حماسن6117وزان: اإ

قلمي90 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج674306بنسالم يونس6123وزان: اإ

قلمي91 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج803126كحيةل انس6124وزان: اإ

قلمي92 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج766510الغازي ابتسام6128وزان: اإ

قلمي93 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج835476أ فريد عفاف6129وزان: اإ

قلمي94 2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج785483البجط زكرايء6130وزان: اإ

قلمي95 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج729117الرسيفي ايوب6132وزان: اإ
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قلمي96 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج710694القامصي أ سامء6133وزان: اإ

قلمي97 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج692418الوردي هنيةل6135وزان: اإ

قلمي98 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج840168اخللويف فؤاد6136وزان: اإ

قلمي99 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج748248املزيدي منال6138وزان: اإ

قلمي100 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج705567مكويش مرمي6140وزان: اإ

قلمي101 لهام6143وزان: اإ شهب اإ 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج665604ال 

قلمي102 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج740079نظري ش اميء6151وزان: اإ

قلمي103 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج716845الوزاكين فاطمة الزهراء6154وزان: اإ

قلمي104 كرام6155وزان: اإ 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج800800كساب اإ

قلمي105 3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزانمزدوج804434الروحيي هبيجة6157وزان: اإ
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قلمي1 هل10610احلس مية: اإ 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 723655البقايل عبد الإ

قلمي2 ن10620احلس مية: اإ 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 668382بوطاهر نورادلي

قلمي3 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 841363امللويك صفوان10621احلس مية: اإ

قلمي4 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 751161املرابط محزة10625احلس مية: اإ

قلمي5 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 826201التسويل وليد10630احلس مية: اإ

قلمي6 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 783325اجلبوري نبهية10632احلس مية: اإ

قلمي7 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 691652لصمك محمد10635احلس مية: اإ

قلمي8 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 752062دالوح ايرس10638احلس مية: اإ

قلمي9 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 768787املرابط رضوان10639احلس مية: اإ

قلمي10 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 784768ادلوح برشى10640احلس مية: اإ

قلمي11 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 674266احلنودي انس10647احلس مية: اإ

قلمي12 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 683640الرقرايق املصطفى10649احلس مية: اإ

قلمي13 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 793870دهراوي امحد10659احلس مية: اإ

قلمي14 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 666124بوكرشوح سلمي10660احلس مية: اإ

قلمي15 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 723259ادلويري منال10671احلس مية: اإ

قلمي16 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 784989الغامريت مرمي10675احلس مية: اإ

قلمي17 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 695915احلامتي رشدي10676احلس مية: اإ

قلمي18 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 831046ازذاذ خادل10677احلس مية: اإ

قلمي19 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 726564الزموري عصام10679احلس مية: اإ

قلمي20 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 730939سعدون اسامء10680احلس مية: اإ

قلمي21 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 683357العلويش عبداللطيف10681احلس مية: اإ
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قلمي22 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 670294بوعيىس أ يوب10683احلس مية: اإ

قلمي23 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 781363الصياد رضوان10684احلس مية: اإ

قلمي24 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 698289أ مزاين عالء ادلين10685احلس مية: اإ

قلمي25 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 734921احريرو  نوفل10686احلس مية: اإ

قلمي26 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 843069الرمحوين س ناء10687احلس مية: اإ

قلمي27 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 747447احلدادي عبدالكرمي10688احلس مية: اإ

قلمي28 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 800436اخلياري ابراهمي10689احلس مية: اإ

قلمي29 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 738009يكور ارشف10693احلس مية: اإ

قلمي30 3 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 718935السعامري ابتسام10708احلس مية: اإ

قلمي31 3 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 776006أ جراي نبيل10712احلس مية: اإ

قلمي32 3 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 715904احلجيوي عصام10715احلس مية: اإ

قلمي33 3 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 687428يبة  مراد10720احلس مية: اإ

قلمي34 3 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 818746زايين  اممية10723احلس مية: اإ

قلمي1 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 753618اخلليفي ش اميء10287العرائش: اإ

قلمي2 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 676173املنصوري  سكينة10291العرائش: اإ

قلمي3 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 785459قرش همدي10295العرائش: اإ

قلمي4 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 701173البطيوي رجاء10298العرائش: اإ

قلمي5 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 675239املايح نرجس10302العرائش: اإ

قلمي6 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 837034قيدي بثينة10303العرائش: اإ

قلمي7 1 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 857853احلجايم أ ممية10304العرائش: اإ

قلمي8 1 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 770704الس ميو ش اميء10307العرائش: اإ
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قلمي9 1 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 761751حراق يـــاسيــــن10308العرائش: اإ

قلمي10 1 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 784228بنجمل  يوسف10309العرائش: اإ

قلمي11 1 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 843419العمتيوي مراد10312العرائش: اإ

قلمي12 1 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 678970امحميد  فاطمة الزهراء10318العرائش: اإ

قلمي13 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 706520قولياط محمد10319العرائش: اإ

قلمي14 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 809206خربوش رابب10322العرائش: اإ

قلمي15 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 740818العزوزي محزة10333العرائش: اإ

قلمي16 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 856652السقيل صفية10336العرائش: اإ

قلمي17 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 857199ابراو  عبد اللطيف10342العرائش: اإ

قلمي18 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 832943عسو  عبد السالم10347العرائش: اإ

قلمي19 2 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 854449العرجيي رمي10352العرائش: اإ

قلمي20 2 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 686113اصبان  صفاء10354العرائش: اإ

قلمي21 2 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 735680موقيت سعد10355العرائش: اإ

قلمي22 2 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 804208الهاليل ابتسام10360العرائش: اإ

قلمي23 2 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 700767البوعالوي يونس10364العرائش: اإ

قلمي24 2 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 833823اخلطاب محمد10365العرائش: اإ

قلمي1 3د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 844397حنني سارة10003تطوان: اإ

قلمي2 3د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 776255بديع برشى10008تطوان: اإ

قلمي3 3د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 810123أ هرام أ ممية10010تطوان: اإ

قلمي4 3د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 666327السخايري محمد10012تطوان: اإ

قلمي5 3د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 678704الغندور ايمسني10013تطوان: اإ
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قلمي6 3د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 735837لؤي أ طرماشن10016تطوان: اإ

قلمي7 3 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 693194عيادة يس10019تطوان: اإ

قلمي8 3 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 669667الزمراين حفصة10021تطوان: اإ

قلمي9 3 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 781618البقايل خدجية10024تطوان: اإ

قلمي10 3 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 722498أ مزاين سارة10025تطوان: اإ

قلمي11 3 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 719389القايض أ مال10026تطوان: اإ

قلمي12 3 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 732259أ قلعي  ش اميء10027تطوان: اإ

قلمي13 4د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 766468اعاللن هنال10030تطوان: اإ

قلمي14 4د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 778483املاليح  هنيةل10041تطوان: اإ

قلمي15 4د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 706455امحمدي محيد10042تطوان: اإ

قلمي16 4د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 755620الفقهييي كامل10047تطوان: اإ

قلمي17 4د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 696562أ بطوي  س ندس10049تطوان: اإ

قلمي18 4د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 816834زرادي  محمد10052تطوان: اإ

قلمي19 4 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 776572اخلراز فردوس10054تطوان: اإ

قلمي20 4 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 734321عامثن ش اميء10060تطوان: اإ

قلمي21 4 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 691493خفيف عايدة10061تطوان: اإ

قلمي22 4 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 756936امحلود ش اميء10068تطوان: اإ

قلمي23 4 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 842411امرنيس ش اميء10075تطوان: اإ

قلمي24 4 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 832655احصاد ندى10078تطوان: اإ

قلمي25 5د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 756162الصربي هنيةل10082تطوان: اإ

قلمي26 5د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 710978الرشيف أ ممية10088تطوان: اإ

4/10 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



قلمييةالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحاناملديرية الإ

2021دورة دجنرب -  نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة  توظيف  ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلمي27 5د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 773754املدين سارة10098تطوان: اإ

قلمي1 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 775158ابنيعش كزنة10386شفشاون: اإ

قلمي2 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 739254يشو سلمى10394شفشاون: اإ

قلمي3 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 745534ايثونة يوسف10400شفشاون: اإ

قلمي4 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 770075لكويب سلمى10419شفشاون: اإ

قلمي5 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 795243الطالب سعاد10420شفشاون: اإ

قلمي6 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 816393كطايب سكينة10421شفشاون: اإ

قلمي7 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 854162سامن اندية10423شفشاون: اإ

قلمي8 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 847204البقايل  مسراء10425شفشاون: اإ

قلمي9 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 769104الفش تايل فاطمة الزهرة10426شفشاون: اإ

قلمي10 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 675933أ حايك محمد10428شفشاون: اإ

قلمي11 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 754948عبيد كرمي10430شفشاون: اإ

قلمي12 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 818174مسعودي جنان10433شفشاون: اإ

قلمي13 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 753625أ ندوري منصف10434شفشاون: اإ

قلمي14 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 741864اولد بن امحمد وصال10436شفشاون: اإ

قلمي15 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 683350ابراق محمد10437شفشاون: اإ

قلمي16 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 754321اسهيل شادي10438شفشاون: اإ

قلمي17 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 738325ادلراز  زينب10439شفشاون: اإ

قلمي18 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 799758املسعودي عبد امحليد10441شفشاون: اإ

قلمي19 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 764393لقاللش مرمي10445شفشاون: اإ

قلمي20 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 689341احلساين لينة10447شفشاون: اإ

5/10 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



قلمييةالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحاناملديرية الإ

2021دورة دجنرب -  نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة  توظيف  ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلمي21 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 801790الس باعي أ نس10453شفشاون: اإ

قلمي22 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 744467محجان صفاء10458شفشاون: اإ

قلمي23 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 772307طهرية محمد رضا10459شفشاون: اإ

قلمي24 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 691551النوري محمد10461شفشاون: اإ

قلمي25 3 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 666807الفايس خدجية10467شفشاون: اإ

قلمي26 3 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 752513عبد الصمد  أ ممية10480شفشاون: اإ

قلمي27 3 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 693280ايتونة محزة10500شفشاون: اإ

قلمي28 3 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 708578رشه مرمي10502شفشاون: اإ

قلمي1 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 724718بوذن فاطمة الزهرة10271اجنرة- حفص : اإ

قلمي2 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 693168احلائك مسياء10273اجنرة- حفص : اإ

قلمي3 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 773106جحاج العرود حنان10274اجنرة- حفص : اإ

قلمي4 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 780888رحو يوسف10275اجنرة- حفص : اإ

قلمي5 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 675009الغريب برشى10276اجنرة- حفص : اإ

قلمي6 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 771655الهيشو دميجو محزة10281اجنرة- حفص : اإ

قلمي7 3 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 852507اجلامعي العاقل زينب10282اجنرة- حفص : اإ

قلمي8 3 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 780059العمراين صفاء10283اجنرة- حفص : اإ

قلمي1 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 858817الباكوي سلامن10507وزان: اإ

قلمي2 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 781372املغاري يرسى10510وزان: اإ

قلمي3 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 786763الزيداين وس مية10511وزان: اإ

قلمي4 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 722838اخلديري هشام10520وزان: اإ

قلمي5 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 817421اخوييل زكرايء10526وزان: اإ
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قلمي6 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 745479خمشاين مسية10529وزان: اإ

قلمي7 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 726685كنيون سهيل10530وزان: اإ

قلمي8 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 777131خصري سفيان10531وزان: اإ

قلمي9 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 765985بنجليل أ محد10533وزان: اإ

قلمي10 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 743522ال زرق اخملتار10535وزان: اإ

قلمي11 1 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 689382مش يت وليد10536وزان: اإ

قلمي12 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 668547العشري كرمي10538وزان: اإ

قلمي13 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 780445قريش منال10539وزان: اإ

قلمي14 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 787788اجليدة سلمى10540وزان: اإ

قلمي15 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 683162اقشيبل حلمية10541وزان: اإ

قلمي16 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 692530املعرويف محمد10547وزان: اإ

قلمي17 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 802684جنمي أ مال10549وزان: اإ

قلمي18 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 709708سلمي  محمود10550وزان: اإ

قلمي19 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 828374القميي سفيان10556وزان: اإ

قلمي20 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 740336نويرص محمد10558وزان: اإ

قلمي21 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 692028الفضيل الهام10561وزان: اإ

قلمي22 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 822090دعنوين هشام10565وزان: اإ

قلمي23 2 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 717874اشقوندة سكينة10572وزان: اإ

قلمي24 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 729112اجحيوج وئام10573وزان: اإ

قلمي25 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 744295حباجة جنيب10576وزان: اإ

قلمي26 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 676480حامذ هنيةل10577وزان: اإ
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قلمي27 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 858294العامري يرسى10579وزان: اإ

قلمي28 براهمي10580وزان: اإ 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 760382حلميي اإ

قلمي29 3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 677274علوي سلمى10581وزان: اإ

قلمي30 3 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 673615ارسيفي سعد10584وزان: اإ

قلمي31 3 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 751525العدايل حسنية10587وزان: اإ

قلمي32 3 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 851778الفتات عزيز10588وزان: اإ

قلمي33 3 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 754553شهاب منعم10589وزان: اإ

قلمي34 3 زوالا27/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 717461اقشرية محزة10595وزان: اإ

5د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 712639لبدوري نوال10110الفنيدق- املضيق : عامةل1

5د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 839924جحاج بوخلفة فائزة10111الفنيدق- املضيق : عامةل2

5د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 785316غشمي مرمي10114الفنيدق- املضيق : عامةل3

5د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 863403اخملربش حلمية10117الفنيدق- املضيق : عامةل4

5 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 669462خلرض  مرمي10122الفنيدق- املضيق : عامةل5

5 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 703187العزوزي زهري10125الفنيدق- املضيق : عامةل6

5 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 754306الهيتيل منال10127الفنيدق- املضيق : عامةل7

5 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 754552عبو حنان10131الفنيدق- املضيق : عامةل8

5 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 715793ابروح مرمي10135الفنيدق- املضيق : عامةل9

5 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 671232انعىن فاطمة الزهراء10138الفنيدق- املضيق : عامةل10

3 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 824332ابطر بتينة10141أ صيال- طنجة : عامةل1

3 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 711412محيش محمد10143أ صيال- طنجة : عامةل2

3 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 672279تكرى زكرايء10145أ صيال- طنجة : عامةل3
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3 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 760617بلحاج سكينة10149أ صيال- طنجة : عامةل4

4د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 782877املوذن فدوى10153أ صيال- طنجة : عامةل5

4د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 800769الغريب عائشة10155أ صيال- طنجة : عامةل6

4د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 672153برادة مرمي10157أ صيال- طنجة : عامةل7

4د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 702373بن موىس  أ سامء10179أ صيال- طنجة : عامةل8

4د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 757933أ لوات كوثر10183أ صيال- طنجة : عامةل9

4د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 824047دادوي أ نس10187أ صيال- طنجة : عامةل10

4 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 834198الرحايل سلامين10189أ صيال- طنجة : عامةل11

لياس10192أ صيال- طنجة : عامةل12 4 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 825754أ مزير  اإ

4 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 778398البلوين احاكم10194أ صيال- طنجة : عامةل13

4 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 708258املهتدي حفصة10200أ صيال- طنجة : عامةل14

4 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 781506سايس عامثن10206أ صيال- طنجة : عامةل15

4 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 854184احلداد حفصة10209أ صيال- طنجة : عامةل16

5د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 823449خليفة اسامء10210أ صيال- طنجة : عامةل17

5د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 695769الرابج  عبد الغفور10213أ صيال- طنجة : عامةل18

5د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 861352املوثوق املهدي10216أ صيال- طنجة : عامةل19

5د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 760656مرون وئام10217أ صيال- طنجة : عامةل20

5د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 845266بومقسار كوثر10225أ صيال- طنجة : عامةل21

5د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 671872احلداد أ نس10227أ صيال- طنجة : عامةل22

5 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 698515الهدايج فاطمة الزهراء10233أ صيال- طنجة : عامةل23

5 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 788528عبد الرفيع هشام10234أ صيال- طنجة : عامةل24
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5 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 807596دادة منري10237أ صيال- طنجة : عامةل25

5 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 761057اخلراز محمد10243أ صيال- طنجة : عامةل26

5 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 701682بروحو حمسن10244أ صيال- طنجة : عامةل27
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قلمي1 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 752880أ شهشوه وسام10887احلس مية: اإ

قلمي2 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 733618ابيج زوليخة10888احلس مية: اإ

قلمي3 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 707776البنوين غزلن10889احلس مية: اإ

قلمي4 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 811595تريش محمد10890احلس مية: اإ

قلمي5 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 719553الرشيف فرح10891احلس مية: اإ

قلمي6 3 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 787004فاحت زكرايء10893احلس مية: اإ

قلمي7 3 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 804744بنيعيش محمد10894احلس مية: اإ

قلمي8 3 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 759214خمفي حس ناء10896احلس مية: اإ

قلمي9 3 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 861333املرايح الهام10898احلس مية: اإ

قلمي10 3 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 722999أ ملو صفاء10901احلس مية: اإ

قلمي1 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 817750الرشيق حمسن10849العرائش: اإ

قلمي2 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 773069بغايو أ محد10850العرائش: اإ

قلمي3 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 763622زرق العينني برشى10854العرائش: اإ

قلمي4 3 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 730117الزاموم هيمث10857العرائش: اإ

قلمي5 3 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 842392ابنعيش محمد10858العرائش: اإ

قلمي6 3 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 743709كيندي لبىن10859العرائش: اإ

قلمي1 3د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 762075زيدان شكري10739تطوان: اإ

قلمي2 3د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 724619زرهون نرسين10747تطوان: اإ

قلمي3 3د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 716298اخلارضي أ يوب10750تطوان: اإ

قلمي4 3د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 834531بودومة عبدالصمد10751تطوان: اإ

قلمي5 3 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 753592العمراين  أ ممية10752تطوان: اإ
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قلمي6 3 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 793627مخسان كوثر10753تطوان: اإ

قلمي7 هل10760تطوان: اإ 3 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 675010اليوسفي عبد الإ

قلمي8 3 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 819945رحمي ابراهمي10761تطوان: اإ

قلمي9 4د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 725897زهيل رجاء10765تطوان: اإ

قلمي10 4د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 703736ايت الفقيه سلامين10766تطوان: اإ

قلمي11 4د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 830577املنصوري وئام10769تطوان: اإ

قلمي1 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 744174العلوش محمد رضا10867شفشاون: اإ

قلمي2 ن10869شفشاون: اإ 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 750153املميوين نورادلي

قلمي3 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 830680البلبايل محزة10870شفشاون: اإ

قلمي4 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 837681الهواري   هدى10871شفشاون: اإ

قلمي5 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 780727الطالب برشى10872شفشاون: اإ

قلمي6 3 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 834449الزاكوي احلسني10873شفشاون: اإ

قلمي7 3 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 744969خيلف حسن10874شفشاون: اإ

قلمي8 3 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 808690البادي  نعامن10875شفشاون: اإ

قلمي9 3 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 675591التائك زكية10877شفشاون: اإ

قلمي10 3 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 738455البطاح  عامد10879شفشاون: اإ

قلمي1 4د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 787369مقران سكينة10836اجنرة- حفص : اإ

قلمي2 4د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 853047عبد اجللييل خدجية10837اجنرة- حفص : اإ

قلمي3 4د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 701558تريوت بثينة10839اجنرة- حفص : اإ

قلمي4 4د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 712811الفتوح سلامين10840اجنرة- حفص : اإ

قلمي5 4د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 721763الغامري اخلياط  خادل10841اجنرة- حفص : اإ

2/4 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



قلمييةالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحاناملديرية الإ

2021دورة دجنرب -  نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة  توظيف  ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلمي6 4 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 744967العمراين بالل10842اجنرة- حفص : اإ

قلمي7 4 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 695854البقايل أ يوب10843اجنرة- حفص : اإ

قلمي8 4 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 771894العمراين مروة10844اجنرة- حفص : اإ

قلمي9 4 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 746746الشاعر هاجر10845اجنرة- حفص : اإ

قلمي10 4 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 825381احملمدي يرسى10846اجنرة- حفص : اإ

قلمي1 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 766598وردي فاطمة الزهراء10880وزان: اإ

قلمي2 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 749757ش يخي أ نس10881وزان: اإ

قلمي3 در كرمية10882وزان: اإ 3د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 728428ادلري

قلمي4 3 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 729190الغازي أ يوب10883وزان: اإ

قلمي5 3 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 841384الزييت  أ يوب10884وزان: اإ

قلمي6 3 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 799980بوزنيطة عبدالغين10885وزان: اإ

4د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 801356هيدور الفتوح اندية10770الفنيدق- املضيق : عامةل1

4 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 757949بوطربوش بالل10771الفنيدق- املضيق : عامةل2

4 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 732893الشعرة الزهرة10773الفنيدق- املضيق : عامةل3

4 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 749456احلفيان حسن10777الفنيدق- املضيق : عامةل4

5د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 787393الرشيك الصبريي سهيةل10778أ صيال- طنجة : عامةل1

5د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 733230حبصاية خوةل10779أ صيال- طنجة : عامةل2

5د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 789176الطائع خادل10780أ صيال- طنجة : عامةل3

5د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 694363الفقهييي محمد10782أ صيال- طنجة : عامةل4

5د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 712684هريتان جهيان10788أ صيال- طنجة : عامةل5

5 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 738903الرايين نورة10790أ صيال- طنجة : عامةل6
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5 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 832564عقار كوثر10791أ صيال- طنجة : عامةل7

5 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 679168أ كعابل نرجس10792أ صيال- طنجة : عامةل8

5 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 807333اجلاليل احسان10793أ صيال- طنجة : عامةل9

5 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 758830دامئ هللا الكبرية10801أ صيال- طنجة : عامةل10

6د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 831590اجلراي هدى10803أ صيال- طنجة : عامةل11

6د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 676903الغزواين محمد10804أ صيال- طنجة : عامةل12

6د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 793252احلجى هشام10813أ صيال- طنجة : عامةل13

6د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 819676أ معو حفيظ10820أ صيال- طنجة : عامةل14

6د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 739516نويح مليكة10821أ صيال- طنجة : عامةل15

6 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 685330زرزويق رش يد10823أ صيال- طنجة : عامةل16

6 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 792310الزواق زيد10827أ صيال- طنجة : عامةل17

6 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 858767املريين هاجر10831أ صيال- طنجة : عامةل18

6 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(حتضري اخملتربات املدرس ية )ملحق تربوي 714797بلغييت عائشة10833أ صيال- طنجة : عامةل19
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قلمي1 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 727114غليط هاجر11153احلس مية: اإ

قلمي2 براهمي11157احلس مية: اإ 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 744701الصديقي اإ

قلمي3 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 754444املرابط  حس ناء11159احلس مية: اإ

قلمي4 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 733208ودل شعيب سكينة11161احلس مية: اإ

قلمي5 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 796965العبويت عيل11162احلس مية: اإ

قلمي6 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 737267بوزيدان كوثر11163احلس مية: اإ

قلمي7 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 678901الشوح نسيبة11169احلس مية: اإ

قلمي8 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 804149العشوري هاةل11174احلس مية: اإ

قلمي9 سامعيل11176احلس مية: اإ 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 801227أ عليلوش  اإ

قلمي10 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 795473بوعيىس مس متع11179احلس مية: اإ

قلمي1 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 762258الشايب محمد11043العرائش: اإ

قلمي2 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 804264مسية اخزنو11044العرائش: اإ

قلمي3 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 699474القج يورسى11046العرائش: اإ

قلمي4 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 680696طيطيش منصف11056العرائش: اإ

قلمي5 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 762500القاطي لطيفة11059العرائش: اإ

قلمي6 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 713496امحلودي كوثر11062العرائش: اإ

قلمي7 1 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 727854العساوي زينب11063العرائش: اإ

قلمي8 1 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 681210الشهدي محمد11068العرائش: اإ

قلمي9 1 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 859336عبيد الرحامن محمد11069العرائش: اإ

قلمي10 1 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 798924كزرزر هشام11071العرائش: اإ

قلمي11 1 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 769648عالل البخيت يرسى11075العرائش: اإ
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قلمي12 كرام11078العرائش: اإ 1 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 759452موان  اإ

قلمي1 1د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 717329عيادي ليىل10916تطوان: اإ

قلمي2 1د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 722866املرابط س ناء10919تطوان: اإ

قلمي3 1د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 747630ارضيف نرسين10920تطوان: اإ

قلمي4 1د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 828467أ سلامن خوةل10924تطوان: اإ

قلمي5 1د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 794158ادلنكري هاجر10928تطوان: اإ

قلمي6 1د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 858154البقايل امحمدي مصطفى10931تطوان: اإ

قلمي7 1 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 727249ابلهامشي هاجر10940تطوان: اإ

قلمي8 1 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 749434البحديدي هاجر10941تطوان: اإ

قلمي9 1 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 775869الرايس أ رشف10942تطوان: اإ

قلمي10 1 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 724523حنني أ سامء10945تطوان: اإ

قلمي11 1 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 695034املساوي رش يد10946تطوان: اإ

قلمي12 2د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 720402احلرضي عصام10947تطوان: اإ

قلمي13 2د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 761730البورين كوتر10952تطوان: اإ

قلمي1 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 720748الرميل سوكينة11080شفشاون: اإ

قلمي2 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 715386الغيايت عيىس11083شفشاون: اإ

قلمي3 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 741574لشهاب سفيان11087شفشاون: اإ

قلمي4 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 784237هرموش حمسني11093شفشاون: اإ

قلمي5 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 834759الغمري وئام11104شفشاون: اإ

قلمي6 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 736478عقار عامثن11105شفشاون: اإ

قلمي7 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 762205املس بوك يوسف11107شفشاون: اإ
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قلمي8 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 669806الزيتوين  محمد11109شفشاون: اإ

قلمي9 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 677352احامدون ايسني11110شفشاون: اإ

قلمي10 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 795443الطرحي هنيةل11111شفشاون: اإ

قلمي11 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 716145الزبرايت اندية11112شفشاون: اإ

قلمي12 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 798612عامر امينة11115شفشاون: اإ

قلمي13 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 781154التاغي الياس11116شفشاون: اإ

قلمي1 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 779682العبودي مرمي11030اجنرة- حفص : اإ

قلمي2 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 805559الامحدي  مسية11031اجنرة- حفص : اإ

قلمي3 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 739547يشو ش اميء11032اجنرة- حفص : اإ

قلمي4 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 739675الزروايل مرمي11033اجنرة- حفص : اإ

قلمي5 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 843970املساري ايسني11035اجنرة- حفص : اإ

قلمي6 1 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 698160العلويش  امينة11036اجنرة- حفص : اإ

قلمي7 1 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 722305املرعازي بوش ىت11041اجنرة- حفص : اإ

قلمي1 ميان11128وزان: اإ 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 743477احلدادي  اإ

قلمي2 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 802204ال خرض العريب11131وزان: اإ

قلمي3 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 814387امحلار ابراهمي11132وزان: اإ

قلمي4 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 766544العافية  اسامء11133وزان: اإ

قلمي5 1د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 719043غازي طارق عزيز11134وزان: اإ

قلمي6 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 792337احلدري محمد11139وزان: اإ

قلمي7 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 748041مغراوي ايسني11142وزان: اإ

قلمي8 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 703598بنعودة حضى11147وزان: اإ
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قلمي9 يس محمد11148وزان: اإ 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 771215ادري

قلمي10 1 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 789378برغوث يوسف11149وزان: اإ

2د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 812381حافض  أ يوب10954الفنيدق- املضيق : عامةل1

2د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 798840قروق حسن10955الفنيدق- املضيق : عامةل2

2د صباحا30 و27/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 712081بولرابح مرمي10956الفنيدق- املضيق : عامةل3

2 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 699653السطي جنوى10957الفنيدق- املضيق : عامةل4

2 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 676957محيض سارة10958الفنيدق- املضيق : عامةل5

2 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 829951الزمراين فاطمة10960الفنيدق- املضيق : عامةل6

2 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 788388أ وتكين عبد الغين10961الفنيدق- املضيق : عامةل7

2 زوالا27/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 666241بوزيد سهيةل10971الفنيدق- املضيق : عامةل8

1 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 808438الفحاحف وليد10987أ صيال- طنجة : عامةل1

1 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 731298املميوين أ ممية10991أ صيال- طنجة : عامةل2

2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 752303ممد عبدالرحامن10993أ صيال- طنجة : عامةل3

2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 755450احلرايث أ رشف10995أ صيال- طنجة : عامةل4

2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 854863البوشييب ش اميء11018أ صيال- طنجة : عامةل5

ميان11020أ صيال- طنجة : عامةل6 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 786158الرتفوس  اإ

2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 833940الصمدي زينب11021أ صيال- طنجة : عامةل7

2 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 859382البقايل ش اميء11022أ صيال- طنجة : عامةل8

2 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 673926متجشت  أ يوب11024أ صيال- طنجة : عامةل9

2 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 812020هلباج ايسني11025أ صيال- طنجة : عامةل10

2 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 708823برجال أ يوب11026أ صيال- طنجة : عامةل11

4/5 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية
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2 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 708433الغرايم عبدالعظمي11027أ صيال- طنجة : عامةل12

5/5 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



قلمييةالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحاناملديرية الإ

قلمي1 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 808932الوراييش امال11444احلس مية: اإ

قلمي2 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 669484جيو نور ادلين11445احلس مية: اإ

قلمي3 يس عبد اللطيف11448احلس مية: اإ 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 779869الادري

قلمي4 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 804390بزنهرة عصام11453احلس مية: اإ

قلمي5 بتسام11458احلس مية: اإ 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 756930تيفروين اإ

قلمي6 2 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 737604ازاكغ شهرزاد11461احلس مية: اإ

قلمي7 2 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 773920افريكح مميون11471احلس مية: اإ

قلمي8 2 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 694095بوتسغونت توفيق11473احلس مية: اإ

قلمي9 2 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 811170قدوري أ نس11475احلس مية: اإ

قلمي10 2 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية اخلزاىم ابحلس مية(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 779071اهروش  يوسف11477احلس مية: اإ

قلمي1 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 669969القرقري ش اميء11346العرائش: اإ

قلمي2 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 789096الشنتوف ايوب11349العرائش: اإ

قلمي3 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 731622بنعياد أ سامء11350العرائش: اإ

قلمي4 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 715154الوهايب امال11352العرائش: اإ

قلمي5 2 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 709868اجوامع  سكينة11353العرائش: اإ

قلمي6 2 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 778100الرشايق أ سامة11363العرائش: اإ

قلمي7 2 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 735956ال محدي سكينة11366العرائش: اإ

قلمي8 2 زوالا28/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا ابلعرائش(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 750093جربوين عالء11370العرائش: اإ

قلمي1 1د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 697684العمراين ندى11193تطوان: اإ

قلمي2 1د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 747314اكواكو هدى11195تطوان: اإ

قلمي3 1د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 760242سعدون  انتصار11197تطوان: اإ

2021دورة دجنرب -  نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة  توظيف  ال طر النظامية لل اكدمييات 

1/4 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية
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قلمي4 1د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 785603بوش نو فرح11199تطوان: اإ

قلمي5 1د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 748426حايج اميان11203تطوان: اإ

قلمي6 1 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 853452احلداد ندى11206تطوان: اإ

قلمي7 1 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 692860احناش فرح11211تطوان: اإ

قلمي8 1 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 740292جريري هنيةل11212تطوان: اإ

قلمي9 1 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 747966كدية منار11213تطوان: اإ

قلمي10 2د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 821610ملغيبش ايرس11216تطوان: اإ

قلمي11 2د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 851965مكوح كوثر11217تطوان: اإ

قلمي1 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 692330بلامن ش اميء11375شفشاون: اإ

قلمي2 كرام11376شفشاون: اإ 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 818588جناري اإ

قلمي3 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 665879الوفاء محمد11377شفشاون: اإ

قلمي4 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 717219احلامتي  حلسن11378شفشاون: اإ

قلمي5 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 774171العيادي عزيزة11380شفشاون: اإ

قلمي6 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 789480بومتمي ترية11387شفشاون: اإ

قلمي7 2 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 673950اشيبان ايوب11392شفشاون: اإ

قلمي8 2 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 800737أ ولد بن عيل فدوى11398شفشاون: اإ

قلمي9 2 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 769307داودي محمد11415شفشاون: اإ

قلمي10 2 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 804485جناري ش اميء11418شفشاون: اإ

قلمي11 2 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 694061محوذان محمد رضا11419شفشاون: اإ

قلمي12 لياس11424شفشاون: اإ 2 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية مولي رش يد بشفشاون(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 730120بلحاج اإ

قلمي1 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 800808امحلياين محمد11309اجنرة- حفص : اإ
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قلمي2 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 725023الغرييب عبداجلليل11313اجنرة- حفص : اإ

قلمي3 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 731394بنعبد الرحمي محمد11315اجنرة- حفص : اإ

قلمي4 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 724745احلراق سعيد11326اجنرة- حفص : اإ

قلمي5 1د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 861010حسون خدجية11327اجنرة- حفص : اإ

قلمي6 1 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 710936عياد سعيد11330اجنرة- حفص : اإ

قلمي7 1 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 797562شهاين محمد11334اجنرة- حفص : اإ

قلمي8 1 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 824573احلداد معر11339اجنرة- حفص : اإ

قلمي9 1 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 856516حسون امنة11340اجنرة- حفص : اإ

قلمي10 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 664751اخلليفي عامد11343اجنرة- حفص : اإ

قلمي1 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 671061هسكوري محزة11426وزان: اإ

قلمي2 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 685999فرحان أ سامة11431وزان: اإ

قلمي3 2د صباحا30 و28/12/20218الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 664608مخيس حضى11433وزان: اإ

قلمي4 2 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 728234خودي رمحة11434وزان: اإ

قلمي5 2 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 838553الكبيحة ايسني11441وزان: اإ

قلمي6 2 زوالا28/12/202113الثانوية التأ هيلية ابن ايسني بوزان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 791654حدادي خليل11442وزان: اإ

2د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 846315اغاليش عبد النافع11219الفنيدق- املضيق : عامةل1

2د صباحا30 و28/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 684366الشعريي أ يوب11220الفنيدق- املضيق : عامةل2

2 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 801736السطي ايسني11230الفنيدق- املضيق : عامةل3

2 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 802106العشريي فاطمة الزهرة11231الفنيدق- املضيق : عامةل4

2 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 742383العلوي  محمد رضا11233الفنيدق- املضيق : عامةل5

2 زوالا28/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 691089ادلقيواق اسامء11237الفنيدق- املضيق : عامةل6
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قلمييةالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحاناملديرية الإ

2021دورة دجنرب -  نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة  توظيف  ال طر النظامية لل اكدمييات 

2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 754391اخلارض بالشهب املهدي11240أ صيال- طنجة : عامةل1

2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 789976أ وعيل ايسني11243أ صيال- طنجة : عامةل2

2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 744362الوهايب لبىن11255أ صيال- طنجة : عامةل3

رصوخ سفيان11266أ صيال- طنجة : عامةل4 2د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 801497ال

2 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 723630البكوري محمد11271أ صيال- طنجة : عامةل5

2 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 813738الفقهييي أ مية11273أ صيال- طنجة : عامةل6

2 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 745198صاحلي جودية11285أ صيال- طنجة : عامةل7

2 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 800520الرزيك يرسى11290أ صيال- طنجة : عامةل8

3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 700643خملنت سكينة11293أ صيال- طنجة : عامةل9

3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 744541البضيوي رش يدة11294أ صيال- طنجة : عامةل10

3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 860298زوبري أ سامة11296أ صيال- طنجة : عامةل11

3د صباحا30 و27/12/20218الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 759928اقالل خدجية11300أ صيال- طنجة : عامةل12

3 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 845700أ غبالو حمسن11301أ صيال- طنجة : عامةل13

3 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 792973الكيالح مصطفى11302أ صيال- طنجة : عامةل14

3 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 670582النارص يرسى11303أ صيال- طنجة : عامةل15

3 زوالا27/12/202113الثانوية الإعدادية محمد السادس بطنجة(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 747979بنمتمي  بدرة11305أ صيال- طنجة : عامةل16

4/4 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية
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ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية726120اللباخ جميدة120597 دادي 11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ار عامثن220599 ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية668853اوه دادي 11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية839395اليعقويب أ محد320601 دادي 11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية725259جريض منصف420608 دادي 11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية773350الركييب حلسن520620 دادي 11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

سامعيل620622 ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية654250شقور اإ دادي 11 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية834302البويح املهدي720632 دادي 11 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية749154احلرضي هشام820647 دادي 11 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية706667أ رشاو املصطفى920652 دادي 11 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية691527الوزاين  انتصار1020658 دادي 11 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية839315اخلراز أ مني1120661 دادي 12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية827548الكنبور  أ ممية1220663 دادي 12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية712430أ بوزيد  مسرية1320665 دادي 12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية855413حشحوش أ يوب1420666 دادي 12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية684113حميب هاةل1520667 دادي 12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية733507ايثونة مونية1620669 دادي 12 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية716034بنيعقوب سعد1720670 دادي 12 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية713213الريفي كرمي هيمث1820671 دادي 12 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية808342اخلطاب صالح ادلين1920672 دادي 12 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -        نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 
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ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية694986الزريف عامثن2020673 دادي 12 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية777775اليعقويب  محمد2120675 دادي 13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية788433الفيل كوثر2220682 دادي 13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية685370الغازي  محمد سعيد2320686 دادي 13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية775250ابلعزي سهيةل2420689 دادي 13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية733732حداان  العريب2520693 دادي 13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية669760بوسعيد يزيد2620694 دادي 13 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية660787قردانش رساج ادلين2720697 دادي 13 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية684586كراز فتيحة2820698 دادي 13 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية662645الطاهري نرسين2920704 دادي 13 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية654390ال زرق محمد أ مني3020709 دادي 13 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية738108الريسوين تسنمي3120713 دادي 11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية717196الزاييت هنال3220715 دادي 11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية714272بوفوس مرمي3320723 دادي 11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية773753عدو عبد اجمليد3420726 دادي 11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية696955عامرة عدانن3520730 دادي 11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية656827بولعيش بكر3620731 دادي 11 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية680817حنيين معر3720733 دادي 11 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية666721ابحلاج زكرايء3820742 دادي 11 زوالا24/12/202113الثانوية الإع
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ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية688610الفايس منال3920745 دادي 11 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية707821امحلمير عبد الرحامن4020750 دادي 11 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية690442العزيزي هشام4120751 دادي 12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية790902اخللفي  محمد4220754 دادي 12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية769320جرممي انس4320755 دادي 12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية793135الشعري فاطمة الزهراء4420756 دادي 12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ميان4520763 ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية808063البقايل  اإ دادي 12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية655488عبد العزيز فرح4620775 دادي 12 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية696684املتقي محمد4720781 دادي 12 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية777323شارب رحاب4820782 دادي 12 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية742140فاسىك مراد4920783 دادي 12 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية731347حس ين مونية5020786 دادي 12 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية722975العمراين  أ ممية5120787 دادي 13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية692989بن سامل هاداي5220791 دادي 13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية694331الشامنيت الهواري أ ممية5320793 دادي 13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية785128شفيق فاطمة الزهراء5420794 دادي 13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية790905بن صاحل نوال5520799 دادي 13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية720785القنفودي وفاء5620803 دادي 13 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية724967التائب جامل5720808 دادي 13 زوالا24/12/202113الثانوية الإع
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ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية784773اس بع محمد5820815 دادي 13 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

زاوي مراد5920816 ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية827968ال غ دادي 13 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية763999عقار جهر6020819 دادي 13 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية717537جدية محمد6120823 دادي 11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية736144بلوايف صفاء6220828 دادي 11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية775594النجاري ايسني6320838 دادي 11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية820359بامنكل ابتسام6420839 دادي 11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية812271الرايين ندى6520843 دادي 11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية814142زاكغ فاطمةالزهراء6620844 دادي 11 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية779464عرويس مفتاحة6720850 دادي 11 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية847365ملو عيل6820853 دادي 11 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية761795ش توان حنان6920857 دادي 11 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية729635بوغابة مرمي7020861 دادي 11 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية684994الصغيار هشام7120865 دادي 12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية672282ملام فاطمة الزهرة7220876 دادي 12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية680526املطامري محمد7320877 دادي 12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

س7420879 ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية800309جحرية أ ان دادي 12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية786570العمراين معاد7520881 دادي 12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية817845ارضضور يونس7620889 دادي 12 زوالا25/12/202113الثانوية الإع
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ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية679072مس يحي سلمى7720890 دادي 12 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية746244بواحلجاج  عامد7820893 دادي 12 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية712618العيساوي اسامء7920899 دادي 12 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية703738أ سويق مناد8020904 دادي 12 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية808476نعامن رضوان8120914 دادي 13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ني8220915 ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية693685مسعودي ايمس دادي 13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية817942اخلرواعي محمد8320919 دادي 13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية760813متقي خدجية8420936 دادي 13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية670146الزيتون نور8520939 دادي 13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية736062بوغليظ محمد8620955 دادي 13 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية677375مزوز وليد8720966 دادي 13 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية786986البلغايل نس مية8820970 دادي 13 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطواناللغة الاجنلزيية749486عال محمود8920978 دادي 13 زوالا25/12/202113الثانوية الإع
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ق123273 7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية763924اخلراز عبد احل

7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية745465تنوف محمد223282

7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية681316احلراق أ مال323285

7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية692924عبد الهادي عبد هللا423286

7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية776115زغيدة لبىن523288

كرام623289 7 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية660205الزبري اإ

اوي عبدالعايل723297 7 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية733298احسيسن ادلرق

7 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية706089دكامر رقية823301

7 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية708912ابو الوفاء خليفة923304

سامعيل1023311 7 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية653626عامثن اإ

8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية748714خفور الريفي حس ناء1123314

8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية784588القدوري ايوب1223319

8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية770196محداوي أ مينة1323321

8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية657933لولنيت كرمية1423326

8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية818203الهباوي يوسف1523333

8 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية734209امصدق خالصة1623339

8 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية790894بوعصاب  محمد1723340

8 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية818943روبيل عبد الغفور1823349

8 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية689648الوزاين يوسف1923351

8 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية681649املكويت مسية2023353

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -            نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 
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9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية712759العجويض فردوس2123361

9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية758979خىت  عزيزة2223380

9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية821484اجملاري دعاء2323384

9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية726958املودن يونس2423385

9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية844181وزاين هتايم فاطمة2523387

ني2623398 9 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية714244جلول ايمس

9 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية652278خنيفري فاطمة الزهراء2723403

9 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية723367املرزويق لطيفة2823414

9 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية753180حيون مصطفى2923419

9 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية721315اليونيس يرسى3023423

10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية692647المنري  محزة3123429

10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية684684اخلارض جامل3223435

10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية713633الهدار وليد3323436

10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية695371مش بال اسامعيل3423437

10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية762814اخلضاري فاطمة الزهراء3523447

10 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية712572الس باعي حنان3623449

10 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية769957القناين محمد3723457

10 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية825334أ ولهيم سكينة3823460

10 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية785215شهبان  عبد احلكمي3923468

10 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية780791احنيون الشعييب فاطمة4023485
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(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -            نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية688162اقشوشو س ناء4123487

سامعيل4223494 7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية831346سعدوين اإ

7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية658779بلمهيدي محمد4323495

7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية835234عيدون أ نيسة4423498

7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية785933احسيسن  بالل4523499

7 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية766966أ شن سهام4623503

ني4723505 7 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية713539العبدلوي ايمس

ون أ محد4823506 7 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية814017ادلام

7 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية815933الكروح حضى4923507

7 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية794277علوش وفاء5023508

8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية759574العلييت عبد املنعم5123509

8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية822570البقايل اندية5223510

8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية693066أ محميي لكثوم5323512

8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية670234امحليوي فاطمة الزهراء5423515

8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية707757رزويق هشام5523518

8 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية702243اليدري أ فيالل معر5623521

8 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية846573حبرو نور ادلين5723524

8 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية689628شقور سعاد5823531

8 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية793450كركيش عادل5923536

8 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية657042الغازيوي زكية6023544
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9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية779916احللوي فاطمة6123546

ني6223552 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية797483البياري ايمس

9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية731310الفقهييي الرقيشة  زكرايء6323559

9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية726848عشايش عبدالاهل6423571

9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية705520الشاوي حسن6523586

9 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية723434الصهنايج هنيد6623588

9 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية751120الصديق ليىل6723599

9 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية743646المياليح جالل6823600

9 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية817560الهيشو قرابيش عامثن6923601

9 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية762684مرزوق هاجر7023606

10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية704044ابورشاد يونس7123624

10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية670519أ حامدون  عبد الصمد7223639

10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية679810الزوجال امحد7323640

10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية816678بنعزوز اممية7423647

10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية690015الزاكف الزبري7523654

10 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية699370العصعاص سارة7623655

10 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية694107تفرس تان سلوى7723657

10 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية856549اجليدي اسامعيل7823668

10 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية809900الوهايب صالح ادلين7923687

10 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية760226محودان محمد8023692
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7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية779523جعفر برشى8123696

7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية792316سلمون محمد8223697

7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية722726ابن سعيد برشى8323700

7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية717362الوايف زهري8423705

7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية814001الرشيك مصباح هدى8523711

رطيطي بدر8623714 7 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية703331احل

7 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية662516أ غدو كوثر8723716

7 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية739510همدي محمد8823719

دال حنان8923722 7 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية747487أ ري

7 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية754084بامنكل محزة9023730

8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية681626العيساوي عامد9123732

8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية679793اللعيب  عبد الرحامن9223733

8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية695806البدوي غيثة9323735

8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية661778بلحسن  سعاد9423736

ق سهام9523737 8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية699554زري

8 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية754800شقرون سكينة9623738

لياس9723740 8 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية726816كدور اإ

8 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية652023أ ولد يس عيل حمسن9823748

8 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية809225رش يد فاطمة الزهراء9923750

8 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية704747جحاج فاطمة الزهراء10023751
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(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -            نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية726588الصيوري احالم10123752

9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية765858أ فقري سامية10223753

9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية675850البغيو كوثر10323755

9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية708915الشوح سهيةل10423756

9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية686194موان يرسى10523758

9 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية834552السوييس محمد10623760

9 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية799858اعليلش محمد10723762

9 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية668916بولعيش امينة10823763

9 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية686329اكوح س ناء10923764

9 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية705264فراتن اسامء11023765

10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية708332بندادي  فدوى11123767

10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية800402اهماوش فيصل11223768

10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية760857بن ش نوف أ سامء11323774

10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية747383افراس محمد11423775

10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية709560العرودي احالم11523776

10 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية646514املودن عبد اللحفيظ11623777

10 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية715628الطاهري مرمي11723778

10 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية730575لقرع نورة11823787

10 زوالا25/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطواناللغة العربية862002الس باح فاطمة الزهرة11923790
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مونن أ رشف122727 6د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالاقتصاد والتدبري740097ا 

6د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالاقتصاد والتدبري846027بوقليدة سلوى222734

6د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالاقتصاد والتدبري737705مش بال ندى322735

6 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالاقتصاد والتدبري674863العتيقي حمسن422737

6 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالاقتصاد والتدبري715372الساملي حيىي522741

6 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالاقتصاد والتدبري785597فزاز هاجر622742

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -              نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 
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يس عبد الكرمي121772 ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية704025الادري دادي 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية762363شييش نزار221777 دادي 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية707388اخلياطي امحمد321789 دادي 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية684837امكزي حامت421790 دادي 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية688298بوحفرة ليىل521794 دادي 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية680452اكويس املرون رضا621804 دادي 1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية708849بندايل سعد721807 دادي 1 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية742512صداق زكرايء821817 دادي 1 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية854574عالل أ محد921825 دادي 1 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية724201لعرييب يوسف1021834 دادي 1 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية801653بوزيد معر1121838 دادي 1 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية756044الروداين أ محد1221848 دادي 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية809618عزوز  عبداجمليد1321861 دادي 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية855714القايض  صفاء1421868 دادي 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية757245الروجيل هاجر1521882 دادي 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -                   نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 
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ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية690832الطهري ندى1621887 دادي 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية854716الرش يدي امين1721901 دادي 2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية716349لورغي يوسف1821918 دادي 2 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية709155زدويق مصطفى1921924 دادي 2 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية676916أ يويب ايرس2021936 دادي 2 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية722079العدايل أ مني2121964 دادي 2 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية673088هامشي علوي اصيل2221968 دادي 2 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية806206بوحسينة محزة2321978 دادي 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية698741السعود محمد2421990 دادي 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية710491بنحمو  جنوى2521995 دادي 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية736843الغلوش أ سامة2622014 دادي 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية737829مزيود اممية2722042 دادي 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية714071ماكوي علوي زكرايء2822045 دادي 3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية651008البوزايين هشام2922069 دادي 3 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية698350الزورقاين وليد3022073 دادي 3 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

2/7 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية
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ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية797964فتح أ سامة3122074 دادي 3 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية758110اموىس ايسني3222076 دادي 3 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية801505ادلهري ابراهمي3322078 دادي 3 زوالا23/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية722900اليخليفي طارق3422079 دادي 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية672630بلحاج هشام3522080 دادي 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية697664أ عراب أ مين3622081 دادي 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

هل3722082 ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية756361فارس  عبدالإ دادي 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية762507ال رسويت بدر ادلين3822085 دادي 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية728874اسلميو  بدر3922086 دادي 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية649112ابراهميي عبد امحليد4022087 دادي 1 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية781107الساكيك اميان4122088 دادي 1 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية713448ابطوي عامثن4222089 دادي 1 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية728100املرابط امحد4322093 دادي 1 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية650922احيل عبد احللمي4422095 دادي 1 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية768886احتيت محمد4522096 دادي 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع
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ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية744455احديدان جامل4622097 دادي 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

يس محمد رضا4722098 ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية832877الإدري دادي 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية815361الشاهد محزة4822100 دادي 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية695511العزويت زبري4922101 دادي 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية753859دعواك الياس5022102 دادي 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية806136العلويش نبيل5122103 دادي 2 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية651391اشهبار سلمي5222104 دادي 2 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية696630قدوري عادل5322107 دادي 2 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية819530جواد عبد احلق5422109 دادي 2 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية725980أ ربيب  خادل5522110 دادي 2 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية819203مشالل عبد هللا5622112 دادي 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية833922اخالل شكري5722113 دادي 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية836488بوراس عبد الرش يد5822114 دادي 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية807226أ جحاج فيصل5922116 دادي 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية717435املتيوي محمود6022118 دادي 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع
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يل عادل6122119 ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية710695اولدع دادي 3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية759651الغازي  عصام6222120 دادي 3 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ري يوحو6322121 ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية771434ادلوائ دادي 3 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية863823بن سعيد بالل6422122 دادي 3 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية789881الكوىم رضا6522123 دادي 3 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية855997ابراهميي ايوب6622125 دادي 3 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية830769بومعود ايوب6722127 دادي 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية762753اخلطايب ابراهمي6822128 دادي 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية751616الزموري محمد6922129 دادي 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية706923بوش يوع أ رشف7022130 دادي 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية705086اليعكويب سفيان7122132 دادي 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية751965مفتاح كامل7222134 دادي 1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية682928التخيش محزة7322135 دادي 1 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية821423بوجعادة انس7422136 دادي 1 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية723179بلحاج أ مني7522137 دادي 1 زوالا25/12/202113الثانوية الإع
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ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية769892الرشكت ايوب7622138 دادي 1 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية783915الغلزبوري سفيان7722139 دادي 1 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية758057ليعامر ندى7822140 دادي 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية740865أ مالح محمد7922141 دادي 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ل8022142 ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية813877الرمحوين وائ دادي 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية715089أ مداو محمد8122143 دادي 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية654203زريويح يوسف8222144 دادي 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية658226حوحية اسامعيل8322145 دادي 2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية742164امعلينت محمد8422148 دادي 2 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية811352أ حسوان أ سامة8522149 دادي 2 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية843857البدري سلمى8622151 دادي 2 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية653204التغزاوي أ نيسة8722153 دادي 2 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية645725اهويش انور8822154 دادي 2 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية718645متاوي وليد8922155 دادي 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية763424بوزرادي أ سامة9022157 دادي 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع
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ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية780934البنويض  محمد9122158 دادي 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية808333الطوايس أ نس9222159 دادي 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية718306املرابط مروان9322161 دادي 3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية689468الغطاس جوهرة9422163 دادي 3 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية833899بن شكرة حسن9522164 دادي 3 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية680074أ زرق أ مين9622165 دادي 3 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية694443املسطايس يونس9722166 دادي 3 زوالا25/12/202113الثانوية الإع

ة ابن سينا بتطوانالرتبية البدنية779335العسويت  نس مي9822167 دادي 3 زوالا25/12/202113الثانوية الإع
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4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية673752بوزاين  عامثن123815

4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية720333وردي زينب223817

4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية678584الهتاك حفيظة323818

4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية855142كروم سلمى423821

4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية724757اخلشني احلسنية523825

4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية722256اهلميوط أ ممية623826

4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية652965زاين اميان723827

4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية711818الصداف فاطمة الزهراء823829

4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية832471الهرموش رجاء923830

4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية734716احلداد انوار1023831

4 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية806995ابن اشعايب عامثن1123833

5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية674765حاضريي عائشة1223834

س1323835 دري 5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية656975الوحداين ا 

5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية670205الشطون مسري1423836

5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية850110العبايس عيل1523837

5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية765975بن صاحل رجاء1623838

5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية683555خادل  اميان1723840

5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية731576عياد ابراهمي1823842

5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية658521حايج هند1923843
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5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية855429بزاز سهيل2023844

5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية764459الرفاس يرسى2123845

5 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية708807قاىش زينب2223846

6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية761969بنعجيبة منال2323850

6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية725991صديق خوةل2423851

6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية744589لعلج سلمى2523854

6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية811518يعكويب كوثر2623857

6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية725573بوالعال هند2723858

6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية789309الفاليل  عبد اللطيف2823859

6 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية656490مغنني  ايناس2923860

6 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية833160وشلح مرمي3023862

6 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية736122السدرايت سفيان3123863

6 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية803967أ مايم أ مال3223864

6 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية766920الهادف هيام3323866

7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية801455س امين سارة3423867

7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية717048امالل سارة3523868

7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية651774اولقائد  فوزية3623871

7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية664290نوال  مريض3723872

7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية672147احليطي يونس3823874
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7د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية756872سعدون  وصال3923879

7 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية680362الشعييب ش اميء4023881

7 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية694336قيدي  سفيان4123882

7 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية761932بندحامن سكينة4223885

7 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية673108الهذايج سلمى4323886

7 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية824797املصاتيين س ناء4423888

8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية842483ملاغي فاطمة الزهراء4523891

8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية803519اجملاطي سارة4623892

8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية766789الزييدي انتصار4723893

8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية709338أ مالةل ش اميء4823895

8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية755813منصور وفاء4923896

8د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية647892ادليب اممية5023897

8 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية771392اجلامعي هدى5123899

8 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية756748اليعكويب أ مال5223901

8 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية827964ازانك ش اميء5323902

8 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية664631الزماط عبداحلق5423903

8 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية848732اشقيفة مسية5523904

9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية712447غزوةل جهيان5623906

9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية748095ايت احلاج نعمية5723907
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9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية793806فكروش سلمى5823908

9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية695743زويشة وفاء5923909

9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية813538برنىض كزنة6023910

9د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية862942البنوين هناء6123914

9 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية752320الباز الياس6223915

9 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية757080بنعبو اميان6323917

9 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية865952البخيت  وصال6423920

9 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية819494الغازي اممية6523921

9 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية752547البقايل عفاف6623922

4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية761786عس يوة هجينة6723926

ني6823931 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية666945ميحي ايمس

4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية702189كس يورة عواطف6923932

4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية759357شامطي ش اميء7023934

4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية723995لطفي زيد7123936

4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية733442جمرحيي صفاء7223937

4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية692821العزوزي ملياء7323938

4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية653423ابعالل اممية7423939

4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية759304بوشلطة مرمي7523943

4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية650835بردادوش سفيان7623944
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4 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية732250القرييش  أ نس7723945

5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية697274زويتة  وديع7823947

5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية729737املعمل الغزيري أ ممية7923948

5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية708265لزرق زينب8023949

5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية709151اخللييل عواطف8123951

5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية842179اشقارة يرسى8223952

5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية694109غيالن بالل8323953

5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية679460بنعجيبة هنىى8423956

5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية763426ودان مرمي8523957

5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية843950دحداح عامد8623960

5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية722875كراوط ابتسام8723966

5 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية681893الرمحوين  مروان8823967

6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية776983تزروت فاطمة8923972

6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية725216لربييك  رهيان9023973

6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية773503التوزاين كوثر9123974

6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية732598خبات زينب9223976

6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية851846أ جنان عبد الاكيف9323981

6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية722653مقبول ش اميء9423984

6 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية733765بوعناين ش اميء9523985
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6 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية732690غزاين فاطمة الزهراء9623986

6 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية682493النرصاوي  هدى9723987

6 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية827667شقرون خدجية9823991

6 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية662498بنعالل  مرمي9923995

7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية771576كويد سارة10023999

7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية859260نواري  ش اميء10124001

7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية786532اخللويق هدى10224002

7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية781205كركري اممية10324003

7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية752771رجدال اميان10424004

7د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية697188جعى عامثن10524008

7 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية840623الكفيفي سلوى10624010

ون غزلن10724011 7 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية775679ادلام

7 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية657787العلوي  عبدالرحامن10824012

7 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية682882العرسي وس مية10924013

7 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية770610زايك طارق11024015

8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية822513فاطمة الزهراء امكمي11124018

8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية674628شارب سكينة11224020

8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية645868اكريطيط   صالح ادلين11324024

8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية652246العمراين اسامعيل11424025
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8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية773813احلداد احالم11524026

8د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية763293موشان  مرمي11624027

8 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية829983عطاف مسية11724028

براهميي منال11824029 8 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية735855ا 

8 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية675331اخلليفي وصال11924031

8 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية683670قيوح لطيفة12024034

8 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية672231أ فيالل وصال12124035

ميان12224037 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية659340بنيعقوب ا 

9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية651291ادللح عفاف12324039

ني12424040 9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية688037سامع ايمس

9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية680119جبار برشى12524041

9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية847608الطاليب سارة12624042

9د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية751479اشنيوال معر12724044

9 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية764735اس بول مسري12824045

9 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية731322ايت الطالب بورشى12924049

9 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية833516يرسى معرويف13024050

9 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية782658العالوي أ نوار13124051

9 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية738403رش يدي ش اميء13224052

4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية652907زرقوين احساق13324053

7/11 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية796111ارغويش أ ممية13424055

4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية852993بن حمجوب عائشة13524056

4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية773505الزحاف فاطمة الزهراء13624058

ة13724060 4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية717365احلداد راوي

4د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية806985اجملاهد  رميساء13824061

4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية833182ابنينو ش اميء13924063

4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية665579بروز  كوثر14024064

4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية656477الباكري هاجر14124067

4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية837875الرزيق منال14224068

4 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية695469املنصور عزيزة14324069

5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية821082متجردين غزلن14424073

5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية727119ساملي نضال14524074

5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية717736الصباغي سلمى14624076

5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية806196ش نوى صاحل ادلين14724077

5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية699462البقايل الشمعاين فوزية14824078

5د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية778370اس تيتو سهام14924082

5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية794413الزعمي  محمد15024083

5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية705224امعريات فاطمة الزهراء15124084

5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية717859القريي سلمي15224085
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5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية773381ماموين الياس15324088

5 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية702721أ حمارش فاطمة الزهراء15424089

6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية684180بيدوش تورية15524091

6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية806583عامري حلمية15624093

6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية693896عزميان هاةل15724094

6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية714509البوكريي امال15824095

د15924097 6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية730871رشفوح ودا

6د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية740838احنانة خوةل16024098

6 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية755147أ سامة الطاليب16124100

6 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية783600احلومة ش اميء16224101

6 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية810134الكط  سهيةل16324103

6 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية713924امحميش هند16424104

6 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية711487القصباوي مسرية16524105

7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية841907أ جروايس أ سامء16624109

7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية739023امزاين ايوب16724112

7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية694806الكرايش فاطمة الزهراء16824113

7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية674579محلر جنالء16924115

7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية793503الفش تايل أ مني17024116

7د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية780992هبايل  سكينة17124118
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7 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية652039الراحبي جليةل17224119

7 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية676373قنيش سفيان17324122

7 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية706616العمراين أ ممية17424123

7 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية727295بمنزيل صوفيا17524127

7 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية819284الهاليب جهر17624129

7 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية737873بلحاج فاطمة الزهراء17724130

8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية736594املرابط عامد17824131

8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية697645بوقدير مرمي17924132

8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية809500بعيوي كوثر18024134

كرام18124135 8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية760083املشواط ا 

8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية780555هدايج ش اميء18224136

8د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية679089لكتيوت سامية18324137

8 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية729192اعوذن مروان18424139

ميان18524145 8 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية667055امخليس ا 

8 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية809589اولديس امحد  جواد18624146

8 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية738247بوجنرة ليىل18724147

8 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية666623سعيد املنصوري18824148

8 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية670466العيادي  فهمية18924150

يس اميان19024155 9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية757816الادري
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9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية688104أ رصحي  خدجية19124156

9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية777946بوزردة حلمية19224161

9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية776180العامثين مسية19324163

9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية688049بلعيد يرسا19424166

9د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية822486املرابط اميان19524168

9 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية757329حنني ندى19624173

9 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية788029اقريش سلمى19724174

9 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية806986الش يخي  سعيدة19824175

9 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية843880احثور ش اميء19924176

9 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية697906بوخدميي محمد20024177

9 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةاللغة الفرنس ية733953ابملقدم ش اميء20124178
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1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات678222الرورو  عبد الواحد120998

1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات678919وادي عبد اجمليد221022

1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات740234احريش س يف ادلين321029

1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات741835حميذ جواد421042

1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات805879بقنني بومجعة521044

1د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات748467امحميو يوسف621045

1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات764061القصيب أ محد721047

1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات728103خرخور هناد821053

1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات791528القامسي  أ محد921058

ة1021065 1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات751068الوش يلكي اندي

1 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات704805بوليفة  هند1121067

2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات661367مش بال هاجر1221071

2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات693561بوعزة  سفيان1321073

2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات696120الوهايب محزة1421074

2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات701876املراكيش زكرايء1521081

2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات716531ارحمي خوةل1621083

2د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات703855خريون مسية1721084

2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات724677افالد محمد1821094

2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات818853الهتايم الهام1921105
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2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات703167ادلودي عبدالرحمي2021107

2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات698703امخللييش هناد2121114

2 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات740212الهراس عبد هللا2221120

3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات717842معروف  محزة2321121

3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات785923العلوي مروان2421123

3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات735412ابن زكدو حمكت2521125

3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات715824ابن زكدو عبد احلكمي2621129

3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات748969ال هجر محمد2721134

3د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات750408الكحلوين  اسامعيل2821152

3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات745191الشافعي  سكينة2921157

3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات735778بزنكرية كرمية3021159

3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات700564رزايق محمد3121161

3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات725157أ خريف محمد3221177

3 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات692784اجبيبجي سكينة3321182

1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات796778البوعينيب عامد3421185

شهوب حكمي3521186 1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات774954ال 

1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات651874عامثن وردة3621187

1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات779471أ حناش سعاد3721191

1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات797386زوايك حامت3821197
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1د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات805715اهلميك حفصة3921202

1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات739640الش نواين احلسن4021204

1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات709659أ جرير عبد الرحمي4121206

1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات683956حبضاض محمد4221207

1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات735156محودان يونس4321215

1 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات822500الضبط محزة4421219

2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات669777النجار أ رشف4521223

2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات723770احلجي احسان4621224

2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات847957احروش هناد4721225

2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات789318اعريبات محمد أ مني4821228

ميان4921231 2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات678124أ حنكور اإ

2د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات742218البقايل فرح5021233

2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات671326احلريقي ملياء5121238

2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات739863الشوين ميلود5221241

حسان5321248 2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات703166الزتييل اإ

2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات701877بنيعيش  محمد سعيد5421249

2 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات729013احلائك جنوى5521251

3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات797952بنشهو أ يوب5621268

3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات799982جلويل محمد5721280
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3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات788402القرابص املفضةل5821285

3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات679095بعيوي رجاء5921286

3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات857961بلحسن ابراهمي6021294

3د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات663832العتايب ابراهمي6121299

3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات657612ابراهمي  جواد6221300

3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات781762عزوز توفيق6321304

3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات678610جعوان ايسني6421306

3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات842641عيىس أ رشف6521307

3 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات749621التغلييت محمد6621314

1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات702659املدين محمد6721320

1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات799941ساسو محمد6821321

1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات665507بوتشكورت بالل6921324

1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات721993الزوادي ايسني7021327

1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات822100الزاند بالل7121329

1د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات747410الطناز  عبد الشفيع7221330

1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات745845العزوزي عبدالشايف7321331

1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات737781بوتزضيت سلوى7421333

1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات745844العزوزي محمد7521340

1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات729789ابن معر محزة7621342
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1 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات688746أ ثري يونس7721348

2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات691042صايح فؤاد7821349

2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات720120الفياليل العمري عبد املكل7921351

2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات682600بواكبوس فاطمة8021353

2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات744592امحلوداين كوثر8121355

2د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات770666لشهب عبدالرحمي8221356

2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات666610بوطااب سعيد8321357

2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات682601بورز  اسامء8421358

2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات863277بوداس محمد8521360

2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات808562أ ولد معر هشام8621361

2 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات791158ازهار لطيفة8721363

3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات768047بولامي محمد8821364

3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات670801بوزغنان سعيد8921365

3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات723639السحميي امحد9021367

3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات796105احملبويب  رضوان9121368

3د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات685162زعبان  محزة9221371

3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات837989فارس محمد9321372

3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات763522بلعريب محمد9421374

3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات798373املساوي امحمد9521375
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3 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالاجامتعيات739688صويص اميان9621376
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4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية840748بن جخو محمد انوار121512

4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية772183التليدي زكرايء221513

4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية765371طلحة عبد الس تار321516

4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية770710العمراين عبد احلبيب421517

4د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية656774أ عافر عبدالرفيع521525

4 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية664713العمراين يوسف621528

4 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية816162قرير رضوان721529

4 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية646099املريين محمد821531

4 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية744930المتسامين لبىن921534

واط  لبىن1021538 4 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية728040اخل

5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية842787الركيك محمد1121539

5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية717600اليعقويب خفر ادلين1221541

5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية741872السدراوي اانس1321548

5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية651690البحديدي محمد1421551

5د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية779425القشقاش بالل1521552

5 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية714714الهيطوط الزايك1621555

5 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية732950بنحمزة فاطمة الزهرة1721559

5 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية776652زروق امحد1821577

5 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية807941الكروث عبد السالم1921579

5 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية859923تلوان فاطمة2021586
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6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية682875الطاهرة بنعمر الامني2121587

6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية820193براس عامد2221594

6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية651626حشامن محمد ايسني2321607

6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية735254اعراب فوزي2421608

6د صباحا30 و23/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية745606بن كسوبة روايء2521611

6 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية660250بوتغراصا ادريس2621612

6 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية811612مشحيدان عياد  محمد2721614

6 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية730700ماليح محمد2821623

6 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية769455بنرباهمي يوسف2921630

6 زوالا23/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية761492احلسيين محمد الطيب3021632

4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية846784ادلردايب فاطمة الزهراء3121633

4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية808379املرابط عبد العزيز3221634

يس الرباكين عبد السالم3321638 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية687307الإدري

4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية816853سهار احلسن3421648

4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية699409الرمحوين يوسف3521649

4 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية744873الريفي عدانن3621651

4 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية737472اقراوش عبدالنور3721653

4 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية787296الكطييب عبد اللطيف3821657

4 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية792828اتبتوت يوسف3921658

4 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية739833الهرشال  أ نيسة4021659
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5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية769297عربية ادريس ية4121660

5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية705568اولد اجلياليل كرم4221664

5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية644776لغامم عزادلين4321668

5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية709670مصباح سلامن4421671

5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية834791البقايل عبد الرمحن4521690

ن4621697 5 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية655237الشنتوف نورادلي

5 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية731137اجلحيباق  فاطمة الزهراء4721702

5 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية771166اخلرابش محمد4821703

5 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية762498الرابح عبد اللطيف4921704

5 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية865148اخلليع محمد ايسني5021714

6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية755823أ كذي محمد5121716

6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية752301بوجنة بالل5221717

سامعيل5321724 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية771838الرششور  اإ

6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية856284احسانو محمد5421725

6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية785026الفقري شعيب5521735

6 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية792058معيل أ نس5621742

6 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية829403اببال أ محد5721745

6 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية745282بوعطية محمد5821746

6 زوالا24/12/202113الثانوية الإعدادية ابن سينا بتطوانالرتبية الاسالمية784701بنبوعزا  عبد الرحمي5921749
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ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات835389بداح بالل123125 دادي 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات834366جمدويب أ نس223126 دادي 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات706240اجملاهد محمد323131 دادي 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات732212حبدش منال423136 دادي 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات786141اابحيدة ابراهمي523137 دادي 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات777403بريطال أ نس623142 دادي 4د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات796333ابصريي بالل723143 دادي 4 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات773983الغوال ابتسام823150 دادي 4 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات719068هندا عيىس923156 دادي 4 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات696287القامسي مرمي1023157 دادي 4 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات646551رمحوين ندى1123160 دادي 4 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات832099نسعدوارت املهدي1223166 دادي 4 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

س1323169 دري ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات713794الس باعي اإ دادي 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات720801جحوب محمد وليد1423172 دادي 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات741444البوجناين سلمى1523175 دادي 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات705937الزكيك هاجر1623176 دادي 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات689226القربوز سلامين1723178 دادي 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات811658كرويم أ سامة1823187 دادي 5د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات699748الرباق اميان1923195 دادي 5 زوالا24/12/202113الثانوية الإع
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ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات671689اهالييل حلمية2023196 دادي 5 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات687206بنعمرو ش اميء2123197 دادي 5 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات737303فوانس محيد2223198 دادي 5 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات820226اليعقويب يوسف2323200 دادي 5 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات730789القريش ندى2423202 دادي 5 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات674372بندحامن زينب2523210 دادي 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

لياس2623212 ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات729305بوي اإ دادي 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات757092خملويف  هدى2723217 دادي 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات804186اعاصوم هنيةل2823222 دادي 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات730398أ قريض عبد الرحمي2923228 دادي 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات808177المياليح خادل3023233 دادي 6د صباحا30 و24/12/20218الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات803607بوعركة محزة3123247 دادي 6 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات831658زراكن شهرزاد3223248 دادي 6 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات781977ايت لعيل  اسامء3323249 دادي 6 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات809379اوش يت عبداحلق3423257 دادي 6 زوالا24/12/202113الثانوية الإع

ة محمد السادس بطنجةاملعلوميات687893أ شغيد عبد العزيز3523260 دادي 6 زوالا24/12/202113الثانوية الإع
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10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات660829محلايدي محمد120007

10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات767094الساح سهام220008

10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات710229شواميط نورا320011

10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات726644ايت احلاج هشام420014

10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات791703العرسي يرسى520016

10د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات722986املرابط اميان620017

10 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات740542بوشاكرن وصال720018

10 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات801042ابن الش يخ طارق820024

10 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات813817البقايل ايسني920025

10 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات797822مصودي  أ يوب1020026

د جامل1120030 10 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات832936ايت امحم

11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات662162خبوري أ ممية1220037

ين بالل1320050 11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات665945ادمح

11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات748440املس بايح حامت1420053

11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات646323مرغوب صهيب1520059
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11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات737315الطاليب سارة1620064

11د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات704803ادقيوق عبد العظمي1720084

11 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات831504الشنتوف سفيان1820086

11 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات694263زروق نرسين1920087

11 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات754015البقايل الطاهري امحد2020089

11 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات689665دراكل يونس2120092

11 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات676246عقار وليد2220095

12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات801634ملغاري ابراهمي2320096

12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات816566عزار يوسف2420098

12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات743191الفطري جامل2520099

12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات761191بوزبرة سهام2620104

12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات814744ازويري  سفيان2720106

12د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات764340الهبيشة اسامة2820108

12 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات686159محداوي عبد النارص2920111

12 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات767992ربيعي محزة3020134
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(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -              نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

12 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات694596املنصوري ش اميء3120136

12 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات805307الردام رفيعة3220142

12 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات840129اكرابح رضوان3320147

13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات702128أ رشاط عبدالهادي3420148

13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات824979الصبيحي س ناء3520149

13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات647113رحيان   نرسين3620150

13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات720842العامثين محمد3720156

13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات738894زاين حفصة3820157

13د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات651442اخلطيب بالل3920161

يس جالل4020162 13 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات662038ادري

13 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات801223العمراين صفاء4120164

13 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات777238مولود نعامن4220175

13 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات653281محمد سعودي4320176

13 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات761245انمو برشى4420177

14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات803773عياد اخلالت سلمى4520179
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14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات712043امجلايل لبىن4620181

14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات659032أ هرار محزة4720186

14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات686866اجلليت حس ناء4820187

14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات766842بنحموش مرمي4920204

14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات811032بومعان محمد5020207

14 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات797441املساوي اسامعيل5120213

14 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات716029برهامت عامد5220218

داد خدجية5320222 14 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات844643احل

14 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات721472اجملدوب ابهتال5420229

14 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات694313بوسكوم خوةل5520231

10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات702016ابياع رمزي5620232

10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات688131منترص الرشيف5720239

دادا الكبري  معاد5820240 10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات790653احل

10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات769667الصباح  زكية5920242

كرام6020244 10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات768048تناح اإ

4/11 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -              نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

10د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات705482براكوي سعيد6120249

10 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات819752ادرار نزار6220250

10 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات841679العراييش نزار6320251

10 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات724176الهسكوري محمد سعيد6420257

10 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات773383حلول مىن6520258

10 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات857727زروق حنان6620259

11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات844467امسمل بالل6720265

11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات707695حلحول وصال6820266

براهمي6920267 11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات651413العافية اإ

11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات750723العوين فتيحة7020271

11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات748881املس بايح زكرايء7120278

شهب انفع7220281 11د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات794505ال 

11 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات775741بلكورش ية مروان7320293

11 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات653621ازانك رضوان7420295

11 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات800243اخلالجني زينب7520296
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11 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات827725أ فيالل سلامين7620299

11 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات734776ومحيد اسامعيل7720303

12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات809871السعيدي هاجر7820305

12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات758434العز فريد7920306

12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات834662بن وقاص رجاء8020307

12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات692712الرصوخ كوثر8120313

ريقي حفصة8220321 12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات763226احل

12د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات739493النارصي معر8320328

12 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات812837قروق ادلاكري معر8420329

12 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات738212الكوطيط لبىن8520330

12 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات668666الزايين عبد الرحامن8620334

12 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات834312اجملديق ابراهمي8720336

12 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات701021املكري عزيز8820338

13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات685246التغدويين حياة8920341

13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات662789الفالح بوغابة خادل9020343
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13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات785832الشقاف هناد9120348

ة9220350 13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات715840عبو راوي

13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات721505العمراين بالل9320354

13د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات688917احلس يويت سهام9420359

13 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات697203عياطة عبدالواحد9520361

13 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات750230اركنوت مرمي9620367

13 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات702015الفرون معر9720369

13 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات751916البدلي عبداللطيف9820375

13 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات741546اللنب اممية9920378

14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات681534الفحيص مروان10020379

14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات725848القاطي محمد رىض10120380

14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات679181بوش يت أ نس10220383

14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات713733الغول  سكينة10320389

14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات799010املرابط عادل10420393

14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات768636الس باعي انس10520394
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14 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات683579الكوين محمد10620395

14 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات703642يشو أ محد10720397

14 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات654945موغا محمد10820413

كرام10920417 14 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات741481اليعكويب اإ

14 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات855241حلياين معاد11020422

10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات802820ادلخةل هيمت11120430

10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات724105ابرهان معاد11220433

10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات673177كعبال حنان11320442

10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات677342جوهري فارس11420446

10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات866280العريفي ندى11520448

10د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات667406الطريباق سكينة11620452

10 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات821113اعزييب رىض11720454

10 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات697652عصمي عبد العزيز11820462

دير خادل11920470 10 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات784516اخل

10 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات726868القصري أ ممية12020471
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10 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات716028اغواثن نفيع12120477

11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات716636الكثريي صفاء12220492

11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات659803بن جخو فاطمة الزهرة12320493

11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات664464اعدي  خدجية12420495

11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات746013مغالز محزة12520496

11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات702063الزكري ابراهمي12620499

11د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات745092بوهرو عالء12720502

11 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات698222زملاط ايسني12820504

11 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات781194اخلبازي كتيبة12920505

11 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات763733عقار محزة13020508

11 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات658157القنان شكيب13120510

11 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات750114بنهتايم عبدالرحمي13220513

12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات821466بنعمور فردوس13320515

12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات835615حلميي وجدان13420518

12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات674461الفاليل عبد العيل13520519
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12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات730200قنوش فهد13620520

12د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات764101احلائك وئام13720524

ان نبيل13820525 12 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات695393أ زرق

12 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات661514مودو مسري13920526

12 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات730018التجريين هشام14020528

12 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات742163التجريين س ناء14120529

12 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات695027بنعيل سهام14220532

13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات703091مربوك هباء ادلين14320533

13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات813669أ ابري مونية14420534

13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات708676والقاضيي مسية14520535

13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات688840اكويزة يرسى14620538

دويش عبدالغفور14720540 13د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات754132احل

13 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات842825بنسعود محمد14820549

13 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات747417املرنييس معاد14920551

13 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات744926الزفزايف محمد سعد15020554
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13 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات678197موردين  نوال15120556

13 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات725008اجخام امحد15220557

14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات814991الغزبوري هناء15320558

14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات826556ازرايح ايوب15420571

14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات843679الكناوي محمد15520573

14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات673069امنشار وئام15620577

ة15720578 14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات789288املرزكيوي موراد

14 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات716654بلحاج محمد15820580

حسان15920581 14 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات844267صديق اإ

14 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات688808بنعيل وئام16020583

يس  ش اميء16120584 14 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات795091الإدري

14 زوالا25/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالرايضيات750392لعراج ابتسام16220586

11/11 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

ون عائةل122756 15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء674732ايم

15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء865465العامثين رش يد222760

15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء830025جحري ش اميء322780

15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء689701الربتويل جناة422783

15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء728945اقشيشو سكينة522785

15 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء689736البيضة يوسف622791

15 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء764417زربويح فاطمة الزهراء722793

15 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء705839منارص حفصة822817

15 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء755694بوغداد منار922819

15 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء697394البوحسيين معاد1022822

16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء694072بن سعيد رش يد1122834

16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء679333الطني هناء1222838

16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء759791زنيكة محمد1322850

16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء752259لكحل معر1422851

16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء778953احلجايج محمد1522853

16 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء684901الكبداين اسامعيل1622861

16 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء813213الزرتيت لطيفة1722864

16 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء785945الرموق لطيفة1822866

حسان1922868 16 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء730397الركراك ا 

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -                    نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

1/5 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -                    نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

16 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء720380امللييل خادل2022870

17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء770339امخللييش ابراهمي2122875

17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء793146الرحامين أ ممية2222885

17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء692532العمراين يوسف2322889

17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء802372بولكسور فاطمة2422891

17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء745359مرون  فاتن2522901

17 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء765052اليوسفي سهيةل2622903

17 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء689495الشنتوف ايسني2722904

17 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء649725بوجالجل محمد2822905

17 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء695655يدر محمد سعيد2922906

17 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء854305العرويس غادة3022909

18د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء743453احلداد يوسف3122916

ميان3222919 18د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء748030البشحايت ا 

يس فاطمة الزهراء3322920 18د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء720100احلايج الادري

18د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء769443بوشاكرن وئام3422923

18د صباحا30 و23/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء664906التغزايت سهيةل3522939

18 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء710396اليعقويب اكرام3622940

18 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء731663ابشري اكرام3722941

18 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء837255املصمودي وصال3822945

2/5 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية
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(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -                    نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

ني3922960 18 زوالا23/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء734888الشالمغي ايمس

15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء805844عينوين  حامت4022975

15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء732525خييي اممية4122976

15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء761195املروين كوثر4222982

15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء777726القيطوين سعد4322983

15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء703282فرجان بالل4422988

15 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء719889العمراين جنوى4522996

15 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء689735البيضة أ سامة4623001

15 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء650760بورمضان ايوب4723003

15 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء728229مصواب اممية4823004

15 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء851252الرشدي  امسهان4923010

د5023013 16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء795261أ قنني ودا

16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء732141صديق كامل5123019

16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء728030اليعقويب فريوز5223022

16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء648187ابشري فدوى5323023

16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء762797بن رزوق أ س ية5423024

16 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء858107المتسامين عامثن5523027

16 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء710259الودن نورادلين5623035

16 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء727887السطي هشام5723044

3/5 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -                    نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

16 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء689449املساوي ايوب5823050

16 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء657079ايت احساين يوسف5923052

17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء754249حدادي ليىل6023055

17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء773039البوصيل أ مين6123057

17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء801328اباب زينب6223062

17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء794341أ يت تميشريين  خوةل6323063

17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء826534احلس ناوي  فاطمة6423064

17 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء798440بوراس ربيعة6523065

17 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء752178اشهبار منال6623066

17 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء845725بودامه ملياء6723068

17 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء822217حنا محمد6823069

17 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء861308بوتزضيت أ نس6923072

18د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء731271املقدم نصرية7023076

18د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء860454بنصديق محمد7123085

18د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء701139املرابط عبد الكرمي7223088

18د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء794340احليوين سلوى7323097

18د صباحا30 و24/12/20218الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء824975الربعي سفيان7423098

18 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء704844الصهنايج اكرام7523099

18 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء685927العزوزي موىن7623100
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(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -                    نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

18 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء726218صاحل  امال7723101

18 زوالا24/12/202113الثانوية التأ هيلية ايب بكر الرازي بطنجةالفزيايء والكميياء808252أ كروح س ناء7823110
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3د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة755164الربايق  ابراهمي121396

ي221397 3د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة738309عبد الوهاب عبد احل

3د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة769508احلجي فاطمة الزهراء321398

3د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة649557اللحياين لطيفة421399

3د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة692021السهيل محمد521407

3 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة736200الزازي انوار621410

3 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة763300حرمان يوسف721415

3 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة839922القشودي  ايسني821422

3 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة809509امغار عبد الكرمي921424

3 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة645933امحلداوي منعم1021428

4د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة750703احملمدي محمد1121432

4د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة746481احلايج ايسني1221434

داد اسامة1321437 4د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة646218احل

4د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة690926الغرييس  عبد الغفور1421444

4د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة802660العطار محمد1521448

(الإعدادي والتأأهييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -         نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 
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4 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة743773نية  ابراهمي1621452

4 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة698205هدي ايوب1721453

4 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة849189احلس ناوي عبد احلكمي1821455

4 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة727246احلس يويث كوثر1921460

يب رشف ادلين2021462 4 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة645276ادلي

5د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة718859القوييض حفيظة2121470

5د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة783987الروين يوسف2221472

5د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة734651بنعيل  عبدالكبري2321474

5د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة680111كناك محمد2421476

5د صباحا30 و24/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة736188بوزاين محمد2521479

5 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة684112بنعمر  فاطمة2621485

5 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة849049الزغاري  فريدة2721496

5 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة683515اغريب خادل2821498

5 زوالا24/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة752673قرقور رضا2921499
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خالص122182 14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض722450العرسي ا 

14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض853527العوةل ش اميء222186

14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض778390البشريي مرمي322187

14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض713720احلرضي هدى422189

14د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض782561اخروف رفيقة522190

14 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض744866امللويك فاطمة622197

14 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض777909ريفال مسية722198

14 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض835195الشيب خلود822200

14 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض781663بوزاين عبد هللا922202

14 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض646298ايتوهتن مرمي1022204

15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض670961ادلراوي هاجر1122207

15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض728105أ زاكغ محمد1222208

15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض818460بلحاج صالح ادلين1322215

15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض686986اورفاط البشري1422219

15د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض690709جودي دينا1522223

15 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض835876امزوار هاجر1622224

15 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض814745العلوي مسية1722225

15 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض754083الفتوح سكينة1822226

15 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض833787بوزرارف خدجية1922234

15 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض674504الهتايم جنوى2022236

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -                نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 
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16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض807160زازول ابراهمي2122244

16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض726046رفاعي هدى2222252

16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض685220اعطوش خادل2322259

وش مرمي2422267 16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض809185ادلري

16د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض737603عياد فائزة2522269

16 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض687404فرع الطرح نرجس2622275

16 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض841554القرقري هناء2722285

16 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض794253اربيطي محزة2822287

16 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض831949العشوش كوثر2922289

16 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض722026الوقاري مسية3022297

17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض675722بنطاهر احسان3122299

17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض851071أ نعيوب أ يوب3222302

17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض734866بلويق يرسى3322303

17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض855196خطيب عبد الرزاق3422304

17د صباحا30 و23/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض717647السكود أ ممية3522305

17 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض782567البقايل زينب3622307

17 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض674575عباش عتيقة3722315

17 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض718982الطرشويل هناء3822319

17 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض758528امليل صفوان3922323

17 زوالا23/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض796702الزريرق سكينة4022328
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14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض712012الزفري ذكرى4122332

14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض787636الزبيدي ش اميء4222333

14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض678099العلوي بوجرفاوي  هدى4322338

14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض832949داود رجاء4422339

14د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض784878موتوسايم رناكسايم رانيا براي4522340

14 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض726023اكوح كوثر4622350

14 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض809469جاليل عبدالصادق4722351

14 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض740869الطريبق ملياء4822353

14 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض688718بودجاج عبد الصادق4922357

ميان5022359 14 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض745223زيوت ا 

داد أ مينة5122360 15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض689607احل

15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض716992القساموي ندى5222368

15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض745253الزرويق صفية5322370

15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض863992سلمى دمايل5422371

15د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض785719بيا هنيةل5522373

15 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض766071احلراق سديسة5622374

15 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض800027القريش محمد5722375

15 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض689792الغروص محزة5822380

15 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض646354احلساين صفاء5922384

15 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض809525الضعيفي معر6022398
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16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض689606الفتات محمد6122408

16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض769185بنصفية اية6222412

16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض742738شعوان ام هجاد6322414

16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض700897البقايل مصطفى6422422

16د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض697607فضيل يرسى6522423

16 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض699115خيلف عبد العايل6622431

داد منار6722434 16 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض655742احل

16 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض806440البقايل وصال6822436

16 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض674356مقران محمد6922439

16 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض675611ابراكن سامية7022440

17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض812784ايت الفقري عبد احلكمي7122446

17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض784364الس باعي مرمي7222449

17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض698919الزكور جميدة7322450

17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض646224بلفقي هاةل7422458

17د صباحا30 و24/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض830461الغريب أ نس7522461

17 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض659542البقايل الطاهري صفاء7622464

17 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض680069اكوجيل ايسني7722465

17 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض712934احلايج بالل7822471

17 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض781568العشوش الصفية7922488

17 زوالا24/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض789867الوهايب يونس8022490
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14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض723293الغرابوي محمود8122501

14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض668549بوطاهر أ بوبكر8222509

14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض809313الاكزي يوسف8322513

14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض670792بنصابر أ يوب8422514

14د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض793690العريش زكرايء8522517

14 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض707918الرصوخ ملياء8622523

14 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض645389اوهماين  زهري8722527

14 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض684821صديقي اسامعيل8822533

14 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض820619اليحياوي محمد8922545

14 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض817522املعرويف ملياء9022546

15د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض791933احلميدي مرمي9122548

15د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض724319املميوين املفضل9222556

15د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض771283شقروين حمسن9322562

15د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض700829ادلراز الرصوخ جنوى9422563

ميان9522564 15د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض653489الزيدي ا 

15 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض703666اعراب بالل9622567

15 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض778135املرس نبيل9722568

داد عزيزة9822569 15 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض758056احل

15 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض725861فنيد سهيةل9922577

15 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض832615معراوي محمد10022582
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16د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض659345الهبطي سكينة10122590

سامعيل10222592 16د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض784527احلاييك ا 

16د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض646191ادلراوي هدى10322594

16د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض700374صبوط  ليىل10422601

16د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض705407العامري حنان10522605

16 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض848699الضلضايل محمد10622612

16 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض707647بزوط مخيسة10722614

16 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض786686توارب اميان10822615

16 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض702377يكور كوثر10922624

16 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض745388البكوري يرسى11022631

17د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض653965البايق حنان11122635

ني11222637 17د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض705756لزرق اخالص أ م

17د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض658293العمراين صابر11322645

17د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض778741اجلاليل هنيةل11422649

17د صباحا30 و25/12/20218الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض646633اليونيس ارشف11522657

17 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض735639مرية عبد السالم11622673

17 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض777402املوساوي الرايض11722675

17 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض782327أ خنداف عبد العزيز11822680

17 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض828533بولسهوب اممية11922681

17 زوالا25/12/202113الثانوية ال عدادية ابن سينا بتطوانعلوم احلياة والارض866413الصابري ارشف12022685
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3د صباحا30 و25/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالتكنولوجيا653524رماش عبدهللا122699

3د صباحا30 و25/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالتكنولوجيا669246جواد محمد222700

3د صباحا30 و25/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالتكنولوجيا652300نفناف بدرادلين322702

3د صباحا30 و25/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالتكنولوجيا806618الريسوين يوسف422703

3د صباحا30 و25/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالتكنولوجيا856801اوس نو عيل522704

3د صباحا30 و25/12/20218مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالتكنولوجيا794763السعود سامية622705

3 زوالا25/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالتكنولوجيا857714صديقي رش يد722706

3 زوالا25/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالتكنولوجيا863685اجلنيد عبد الغاين822707

دب عادل922708 3 زوالا25/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالتكنولوجيا714901ادري

3 زوالا25/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالتكنولوجيا701138زمو محمد1022709

3 زوالا25/12/202113مركز التفتح الفين والاديب بتطوانالتكنولوجيا690387فريوشان أ يوب1122710

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2021دورة دجنرب -              نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 
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