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المباراة
ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-06-25الفائز شيماء303002التعليم اإلبتدائ 

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-04-24خلوة فاتحة303003التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة303004التعليم اإلبتدائ 

1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2001-04-29الفونت 

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-05-28القادري ندى303005التعليم اإلبتدائ 

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-03-20بوقرحيحي إلياس303006التعليم اإلبتدائ 

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-08-15وسناف محمد303007التعليم اإلبتدائ 

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2002-02-24عائدي ايمان303008التعليم اإلبتدائ 

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-08-04اقوضاض صفاء303009التعليم اإلبتدائ 

ي
ي کريمة303010التعليم اإلبتدائ 

1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-09-04العمرائ 

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-09-26شمرار نادية303011التعليم اإلبتدائ 

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-04-02الزاوكي نادية303012التعليم اإلبتدائ 

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-11-10بلعرسي المهدي303013التعليم اإلبتدائ 

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-12-12حرمي عبير303014التعليم اإلبتدائ 

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-10-07امناذ وئام303015التعليم اإلبتدائ 

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-07-07لكصير الهام303016التعليم اإلبتدائ 

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-05-19صادق مريم303017التعليم اإلبتدائ 

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-01-02زنداري مارية303018التعليم اإلبتدائ 

ي
ي شيماء303019التعليم اإلبتدائ  1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-04-22بشير

ي
1الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-09-04المسالم ضوحة303020التعليم اإلبتدائ 

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-03-07اشبنات اسماء303021التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سليمة303022التعليم اإلبتدائ  2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-08-12اليعكوئ 

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-11-17بيبش عزيز303023التعليم اإلبتدائ 

ي
ي إلهام303024التعليم اإلبتدائ  2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-11-08ختير

ي
ي نادية303025التعليم اإلبتدائ  2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-06-17بلعرئ 

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-08-10لغريب جنيدة303026التعليم اإلبتدائ 

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-08-13جلولي اسية303027التعليم اإلبتدائ 

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-05-14يدو إيمان303028التعليم اإلبتدائ 

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-07-30فوغالي شيماء303029التعليم اإلبتدائ 

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-07-15بوعزاوي أمال303030التعليم اإلبتدائ 

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-07-09بنتهامي إلياس303031التعليم اإلبتدائ 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-02-28حدوش اميمة303032التعليم اإلبتدائ 

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-07-04حسناوي ياسير 303033التعليم اإلبتدائ 

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-08-29اباخويا كوثر303034التعليم اإلبتدائ 

ي
ضور سارة303035التعليم اإلبتدائ  2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-05-19ض 

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-01-01احميدي اميمة303036التعليم اإلبتدائ 

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-08-02كبوز فريد303037التعليم اإلبتدائ 

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-05-08بوطوبة هاجر303038التعليم اإلبتدائ 

ي
2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-08-26مشبال مريم303039التعليم اإلبتدائ 

ي
ي وئام303040التعليم اإلبتدائ  ي الوهائ 

2الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-09-22لمريت 

ي
3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-02-02المرسلي اكرام303041التعليم اإلبتدائ 

ي
3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-02-13رحال نورالدين303042التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مها303043التعليم اإلبتدائ 

 
3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-03-17حالف

ي
3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-07-31أحسو سمية303044التعليم اإلبتدائ 

ي
3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-07-11اربيب محمد303045التعليم اإلبتدائ 

ي
3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2001-08-30بوعزة نوهيلة303046التعليم اإلبتدائ 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-12-26جابري حسناء303047التعليم اإلبتدائ 

ي
3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2001-10-10منصوري حورية303048التعليم اإلبتدائ 

ي
ي يرسى303049التعليم اإلبتدائ 

3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-05-20بوشاوئ 

ي
ي ياسمينة303050التعليم اإلبتدائ 

3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-07-24احسايت 

ي
ي سليمان303051التعليم اإلبتدائ  3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-07-22ايوئ 

ي
ي رفيق303052التعليم اإلبتدائ  3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-04-05الناصير

ي
ي خولة303053التعليم اإلبتدائ 

3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-04-22الحرئ 

ي
ون علي303054التعليم اإلبتدائ 

3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2001-11-30فترسر

ي
3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-01-05ناضي صابرين303055التعليم اإلبتدائ 

ي
3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-02-08أهرو إكرام303056التعليم اإلبتدائ 

ي
3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-02-14تيوكة كوثر303057التعليم اإلبتدائ 

ي
3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-02-07زعاج وسيمة303058التعليم اإلبتدائ 

ي
3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-04-22قمبوعي رزيقة303059التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ياسير 303060التعليم اإلبتدائ 

3الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-11-02الرحوئ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-06-24الشارف أحالم303061التعليم اإلبتدائ 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-09-21اسباعي عمر303062التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-09-07بوفوس إدريس303063التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-03-14الشاذلي عمر303064التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-07-12بن حدو انس303065التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-06-07قلعي يوسف303066التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-01-05مختاري نور الدين303067التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-10-27رامي رانية303068التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-01-29هيشور انصاف303069التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-05-06مصباحي هند303070التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-10-22مان إيمان303071التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-06-28حاج غزالن303072التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-09-20الفارسي هشام303073التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-09-01الطالب دنيا303074التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-03-09بن لحسن سبيلة303075التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-10-14الشايب اميمة303076التعليم اإلبتدائ 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي رباب303077التعليم اإلبتدائ 

 
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-02-09غراف

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-10-21جمعي عبد المنعم303078التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-12-14الزهري فاطمة الزهراء303079التعليم اإلبتدائ 

ي
4الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-10-01النية سمية303080التعليم اإلبتدائ 

ي
ي الهام303081التعليم اإلبتدائ 

5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-04-18رحوئ 

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-09-10صاكو اسماء303082التعليم اإلبتدائ 

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-06-11بنعبدالقادر يرسى303083التعليم اإلبتدائ 

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-09-03مباركي فاطمة الزهراء303084التعليم اإلبتدائ 

ي
ف303085التعليم اإلبتدائ  ي اشر 5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-10-19كح 

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-09-06غداري عبدالرحيم303086التعليم اإلبتدائ 

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-11-25رزوق أميمة303087التعليم اإلبتدائ 

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-09-13افقير مها303088التعليم اإلبتدائ 

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-02-12أميمة العلوة303089التعليم اإلبتدائ 

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-09-13العرساوي سمية303090التعليم اإلبتدائ 

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-02-15ابهادة فاطمة الزهراء303091التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي سكينة303092التعليم اإلبتدائ  5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-08-14بشير

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-07-11محمد أمير  قجيو303093التعليم اإلبتدائ 

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-03-10بنعالل مراد303094التعليم اإلبتدائ 

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-09-23مالكي هجر303095التعليم اإلبتدائ 

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-07-29البعيوط خديجة303096التعليم اإلبتدائ 

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-01-21هارو غزالن303097التعليم اإلبتدائ 

ي
ي أميمة303098التعليم اإلبتدائ 

5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-01-28الحمايت 

ي
ى303099التعليم اإلبتدائ  5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-02-04لمسيح برسر

ي
5الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2002-01-02القضاوي اسماء303100التعليم اإلبتدائ 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-12-31بولعيون اكرام303101التعليم اإلبتدائ 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-08-11علة هدى303102التعليم اإلبتدائ 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-09-20عزاز اميمة303103التعليم اإلبتدائ 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2001-07-27بنحمو أسامة303104التعليم اإلبتدائ 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-01-15اشلواو عادل303105التعليم اإلبتدائ 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-11-25عبداالوي فدوى303106التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-06-04المهندس سهيلة303107التعليم اإلبتدائ 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-08-19المرابط ايمان303108التعليم اإلبتدائ 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-02-20الدرازي منال303109التعليم اإلبتدائ 

ي
ى303110التعليم اإلبتدائ  6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-11-23بن اكريمو برسر

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2001-11-04امحمادين فرح303111التعليم اإلبتدائ 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2001-03-05حمداوي مروة303112التعليم اإلبتدائ 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-01-18مزوري شيماء303113التعليم اإلبتدائ 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-02-15بوطريكي خديجة303114التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حسناء303115التعليم اإلبتدائ 

6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-05-25اخليف 

ي
ي عبيدة303116التعليم اإلبتدائ 

6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-07-06مخف 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-06-09اكري شيماء303117التعليم اإلبتدائ 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-08-25هيلمي محمد303118التعليم اإلبتدائ 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-03-14شاكر مصطف 303119التعليم اإلبتدائ 

ي
6الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-12-21زريوح اميمة303120التعليم اإلبتدائ 

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-06-02اظهشور منير303121التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي شيماء303122التعليم اإلبتدائ 

 
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-12-16الهادف

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-08-17اليحياوي لبت 303123التعليم اإلبتدائ 

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-09-01الفنير وداد303124التعليم اإلبتدائ 

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-05-20منصوري سهيلة303125التعليم اإلبتدائ 

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-10-05العرباوت إكرام303126التعليم اإلبتدائ 

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-04-29بنعمارة مريم303127التعليم اإلبتدائ 

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-06-26الناضي أحالم303128التعليم اإلبتدائ 

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-06-01بوعبدهللا جهاد303129التعليم اإلبتدائ 

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-05-28الشايب يونس303130التعليم اإلبتدائ 

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-05-11النية شيماء303131التعليم اإلبتدائ 

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-10-10فشتالي اسماعيل303132التعليم اإلبتدائ 

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-01-25بدر نجيحة303133التعليم اإلبتدائ 

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-11-22مودين مونة303134التعليم اإلبتدائ 

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2001-02-08أشلواو أسماء303135التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حمزة303136التعليم اإلبتدائ 

 
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-05-23الجنتاف
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-09-25العكروش محمد303137التعليم اإلبتدائ 

ي
ي هديل303138التعليم اإلبتدائ 

 
ف 7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-08-01الرسر

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-11-18حسناوي إلهام303139التعليم اإلبتدائ 

ي
7الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-12-29ازرار عبد االله303140التعليم اإلبتدائ 

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-01-05بولهداف رضوان303141التعليم اإلبتدائ 

ي
عي خديجة303142التعليم اإلبتدائ 

8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-11-05شر

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-05-19طانطاوي عمر303143التعليم اإلبتدائ 

ي
ة303144التعليم اإلبتدائ  8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-04-03خديري سمير

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-02-22ايت محند سعاد303145التعليم اإلبتدائ 

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-05-12حمدون علي303146التعليم اإلبتدائ 

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-04-23شطاطي إيمان303147التعليم اإلبتدائ 

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-05-22لمير  وجدان303148التعليم اإلبتدائ 

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-08-26عماري أسامة303149التعليم اإلبتدائ 

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-01-30الهواري عبد الحكيم303150التعليم اإلبتدائ 

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2001-02-19زرو هجر303151التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-12-21فهيم فاطمة الزهراء303152التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مريم303153التعليم اإلبتدائ  8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-11-07الخروئ 

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-11-04المرابط سهام303154التعليم اإلبتدائ 

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-05-23الدغال إيمان303155التعليم اإلبتدائ 

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-07-28حوزي سماح303156التعليم اإلبتدائ 

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-02-18البياش بهيجة303157التعليم اإلبتدائ 

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-05-27حدوش زينب303158التعليم اإلبتدائ 

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-05-31اليندوزي عائشة303159التعليم اإلبتدائ 

ي
8الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-03-11لحسن عائشة303160التعليم اإلبتدائ 

ي
ي يونس303161التعليم اإلبتدائ 

9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-12-04العثمائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2001-09-24العامري شيماء303162التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-09-05بايا رض 303163التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2001-04-08الرافعي ريحانة303164التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مريم303165التعليم اإلبتدائ  9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-06-16حاح 

ي
ي عبد المجيد303166التعليم اإلبتدائ  9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-07-17شبائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-12-16المصهادي حسنة303167التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-07-09مشتالي سالم303168التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-01-04بروم كوثر303169التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-07-03بنيوب خولة303170التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-01-06القرش صوفيا303171التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-01-24رميش مرية303172التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-11-17السياح هدى303173التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-10-21بندحوا احمد303174التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-12-11لمجهدي نسيبة303175التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-11-01زهر عبد الرحيم303176التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-03-12المعادي فريدة303177التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-09-14ننرصار ماجدة303178التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-12-01بوكنانة أسماء303179التعليم اإلبتدائ 

ي
9الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-02-15بزيان فاطمة الزهراء303180التعليم اإلبتدائ 

ي
10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-05-31متوضي أمينة303181التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-08-09غنان غزالن303182التعليم اإلبتدائ 

ي
10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-11-17علييو سلم303183التعليم اإلبتدائ 

ي
10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-09-29الحيمر فاطمة303184التعليم اإلبتدائ 

ي
ي هناء303185التعليم اإلبتدائ 

10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-05-03مرجائ 

ي
ي حنان303186التعليم اإلبتدائ 

10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-10-19الهرواسر

ي
10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-12-11انكادي هاجر303187التعليم اإلبتدائ 

ي
10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-10-26منصوري ياش303188التعليم اإلبتدائ 

ي
ة303189التعليم اإلبتدائ  10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-03-27بلحسن سمير

ي
ي نوال303190التعليم اإلبتدائ 

10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-01-28اسليمائ 

ي
ي أميمة303191التعليم اإلبتدائ 

10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-09-17صديف 

ي
10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-06-03بسكة ياسير 303192التعليم اإلبتدائ 

ي
10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-04-20توحو عبدهللا303193التعليم اإلبتدائ 

ي
10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-06-09لوكيلي ليل303194التعليم اإلبتدائ 

ي
ي كوثر303195التعليم اإلبتدائ 

10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-10-12حست 

ي
10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-08-03بعمالي خولة303196التعليم اإلبتدائ 
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
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قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1996-01-23مزيان سارة303197التعليم اإلبتدائ 

ي
10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-06-25بنهار سعاد303198التعليم اإلبتدائ 

ي
10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-04-09بشاري عائشة303199التعليم اإلبتدائ 

ي
10الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-11-28ننرصار نبيلة303200التعليم اإلبتدائ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-03-23جواد محمد امير 303201التعليم اإلبتدائ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1993-02-13امياركي يرسى303202التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ايمان303203التعليم اإلبتدائ  11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-01-01يعقوئ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-01-21بنسعد سومية303204التعليم اإلبتدائ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-05-02الصقلي هناء303205التعليم اإلبتدائ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-07-13أكنيوي كوثر303206التعليم اإلبتدائ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1994-07-25استيوت محمد303207التعليم اإلبتدائ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-10-30المزدوكي هشام303208التعليم اإلبتدائ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1995-09-11افقير نادية303209التعليم اإلبتدائ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-07-30ميدي أمنية303210التعليم اإلبتدائ 

ي
ي يحتر303211التعليم اإلبتدائ 

11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-01-01مقرائ 
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب
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اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-09-28تعالوي سهيلة303212التعليم اإلبتدائ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-11-04بوعقايق سكينة303213التعليم اإلبتدائ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج2000-11-27بيجو ماسيليا303214التعليم اإلبتدائ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-12-07مشهور فدوى303215التعليم اإلبتدائ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-06-06بوخرص اميمة303216التعليم اإلبتدائ 

ي
ي منال303217التعليم اإلبتدائ 

 
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-10-21نكالف

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1997-01-01الصغير زكية303218التعليم اإلبتدائ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1998-07-12بنكريتا أيوب303219التعليم اإلبتدائ 

ي
11الثانوية التأهيلية الناظور الجديدةالناظورمزدوج1999-07-06ضايع نسيبة303220التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-09-02اكزناي عمر303221التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-02-19لحبيس فاطمة الزهراء303222التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-12-07الفحصي ديلم303223التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-06-28لوكيلي منير303224التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-05-05بنعبدالمومن سهيلة303225التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-06-06علول نرسين303226التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-06-14امجاهد فايزة303227التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-09-18مودريكة جهان303228التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-02-19أحسن عائشة303229التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-03-19أمغار هاجرة303230التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-04-10اعسيلة فاطمة الزهراء303231التعليم اإلبتدائ 

ي
ي لبت 303232التعليم اإلبتدائ 

1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-03-23الشاوسر

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-07-24ازدي احمد فرح303233التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-04-25الزوية سكينة303234التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-02-14بليش نهيلة303235التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-02-06معتوك يرسى303236التعليم اإلبتدائ 

ي
ى303237التعليم اإلبتدائ  1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-05-15موفليح برسر

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-06-02وماس هاجر303238التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-03-30اليحياوي محمد303239التعليم اإلبتدائ 

ي
1طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-06-20قضاض أمينة303240التعليم اإلبتدائ 

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-07-13بروم وسيمة303241التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-12-13جبوري أميمة303242التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مروى303243التعليم اإلبتدائ  2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-08-20الحبوئ 

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-12-15قهوي زكرياء303244التعليم اإلبتدائ 

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-07-22يدو شيماء303245التعليم اإلبتدائ 

ي
ي زكرياء303246التعليم اإلبتدائ 

2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-02-17الحديف 

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-04-27غوار إلهام303247التعليم اإلبتدائ 

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-06-15طاهري مريم303248التعليم اإلبتدائ 

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-08-02الفاسي شيماء303249التعليم اإلبتدائ 

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-05-30مقدم هجر303250التعليم اإلبتدائ 

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-11-18أوردو مريم303251التعليم اإلبتدائ 

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-03-05ابحسيس أميمة303252التعليم اإلبتدائ 

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-08-28بولعيون فاتن303253التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ايمان303254التعليم اإلبتدائ  2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-12-28الفرح 

ي
ي إكرام303255التعليم اإلبتدائ 

 
اف 2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-06-01اليي 

ي
ي سكينة303256التعليم اإلبتدائ 

رائ  2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-02-23الي  



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-08-29ازرف فاضمة303257التعليم اإلبتدائ 

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-03-02كعواش عماد303258التعليم اإلبتدائ 

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-02-18رديل حفصة303259التعليم اإلبتدائ 

ي
2طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-09-08حافظ سهام303260التعليم اإلبتدائ 

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-08-23أفنطروس شيماء303261التعليم اإلبتدائ 

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-12-30سهام بوغريبة303262التعليم اإلبتدائ 

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-05-25رشدي إيمان303263التعليم اإلبتدائ 

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-08-19زوكاغ غربة303264التعليم اإلبتدائ 

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-09-05امساعد حسناء303265التعليم اإلبتدائ 

ي
ي كوثر303266التعليم اإلبتدائ 

 
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-03-15الصادف

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-06-05زرو مروة303267التعليم اإلبتدائ 

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-09-08الطويل محمد303268التعليم اإلبتدائ 

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-08-06بلقاسمي يرسى303269التعليم اإلبتدائ 

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-01-01شوراق رباب303270التعليم اإلبتدائ 

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-03-06بسامي شيماء303271التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-07-10بلوط ياسير 303272التعليم اإلبتدائ 

ي
ي لمياء303273التعليم اإلبتدائ 

3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-11-06وتيف 

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-11-14ايت بن ادار المختار303274التعليم اإلبتدائ 

ي
ة303275التعليم اإلبتدائ  ي شهير

 
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-12-30صاف

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-01-30عدو نبيلة303276التعليم اإلبتدائ 

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-09-18الفاطمي لمياء303277التعليم اإلبتدائ 

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-08-07كاسة فاطمة الزهراء303278التعليم اإلبتدائ 

ي
ك رجاء303279التعليم اإلبتدائ  3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-07-27الي 

ي
3طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-12-02برمضان منال303280التعليم اإلبتدائ 

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-01-10وعلي امينة303281التعليم اإلبتدائ 

ي
ي نور الهدى303282التعليم اإلبتدائ 

4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-07-12رحمائ 

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-09-05عزي يمينة303283التعليم اإلبتدائ 

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-07-21شيكر حسناء303284التعليم اإلبتدائ 

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-09-08الياس الصغير303285التعليم اإلبتدائ 

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-02-09المهداوي إيمان303286التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-02-16قدا فايزة303287التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ليل303288التعليم اإلبتدائ 

4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-09-20الزيت 

ي
ة303289التعليم اإلبتدائ  4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-10-25بوخزو سمير

ي
ي سكينة303290التعليم اإلبتدائ 

4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-04-07الحموئ 

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-08-10حودو سليمة303291التعليم اإلبتدائ 

ي
ي محمد303292التعليم اإلبتدائ  4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-04-28الكير

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-08-02عزو حنان303293التعليم اإلبتدائ 

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-07-23لغريب سلم303294التعليم اإلبتدائ 

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-05-10تكرو سكينة303295التعليم اإلبتدائ 

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-08-23أبركان إلياس303296التعليم اإلبتدائ 

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-11-14صدوق منير303297التعليم اإلبتدائ 

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-04-22يعقوب اسماء303298التعليم اإلبتدائ 

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-06-17العيادي ايمان303299التعليم اإلبتدائ 

ي
4طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-01-05لوليشكي سفيان303300التعليم اإلبتدائ 

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2002-01-01خلوق ماجدة303301التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي زكية303302التعليم اإلبتدائ 

5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-04-19لمريت 

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-07-04جواد سيف الدين303303التعليم اإلبتدائ 

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-02-04الحسناوي أنس303304التعليم اإلبتدائ 

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-07-24زويتة نجوى303305التعليم اإلبتدائ 

ي
غالي أميمة303306التعليم اإلبتدائ  5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-01-23الي 

ي
ى303307التعليم اإلبتدائ  5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-05-09بوزليف برسر

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-02-23اصبان نوال303308التعليم اإلبتدائ 

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-02-24الباي نبيل303309التعليم اإلبتدائ 

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-03-03وشكرادي نهيلة303310التعليم اإلبتدائ 

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-06-01عزوزي كوثر303311التعليم اإلبتدائ 

ي
ي شيماء303312التعليم اإلبتدائ  5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-09-04حاح 

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-10-25الزلماطي رشيدة303313التعليم اإلبتدائ 

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-12-08البودريسي وئام303314التعليم اإلبتدائ 

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-01-21الشاط  ندى303315التعليم اإلبتدائ 

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-08-10عجرود حاتم303316التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-11-28أعالوي محمد303317التعليم اإلبتدائ 

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-08-24شماللي طارق303318التعليم اإلبتدائ 

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-08-05عبودي سارة303319التعليم اإلبتدائ 

ي
5طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-02-15فلوح أميمة303320التعليم اإلبتدائ 

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-06-20الهواري فايزة303321التعليم اإلبتدائ 

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-07-02عثمان يرسى303322التعليم اإلبتدائ 

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-03-22اشطيوي لبت 303323التعليم اإلبتدائ 

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-09-06الدحروش محمد303324التعليم اإلبتدائ 

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-04-10بنعاس هناء303325التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حنان303326التعليم اإلبتدائ  6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-05-03المير

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-03-18مغضاوي فاطمة الزهراء303327التعليم اإلبتدائ 

ي
ي وسيمة303328التعليم اإلبتدائ 

6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-01-03احسايت 

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-03-23بوزحزاح سلوى303329التعليم اإلبتدائ 

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-07-19ظهراوي إسماعيل303330التعليم اإلبتدائ 

ي
ي يوسف303331التعليم اإلبتدائ 

6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-02-05البوجدايت 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-05-16منرصي ايوب303332التعليم اإلبتدائ 

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-02-02عيساوي إكرام303333التعليم اإلبتدائ 

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-01-09صنبة جهاد303334التعليم اإلبتدائ 

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-06-14بوكنوجا محمد303335التعليم اإلبتدائ 

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-12-07غازي محمد303336التعليم اإلبتدائ 

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-03-20لحلو سكينة303337التعليم اإلبتدائ 

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-10-24الوسويلي حليفة303338التعليم اإلبتدائ 

ي
ي شيماء303339التعليم اإلبتدائ 

6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-09-14العمرائ 

ي
6طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-05-17شافعي فرح303340التعليم اإلبتدائ 

ي
ة303341التعليم اإلبتدائ  7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-05-05الخطري نصير

ي
7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-05-29بوشيوع خديجة303342التعليم اإلبتدائ 

ي
7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-10-30بولغدان محمد303343التعليم اإلبتدائ 

ي
7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-11-14اهردان اميمة303344التعليم اإلبتدائ 

ي
ي صباح303345التعليم اإلبتدائ 

7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-08-12زيائ 

ي
7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-11-05حدوا فاطمة الزهراء303346التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي ناضة303347التعليم اإلبتدائ 

7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-07-23اليوسف 

ي
قاوي فريد303348التعليم اإلبتدائ  7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-09-09شر

ي
ي أيوب303349التعليم اإلبتدائ  7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-08-18الفرح 

ي
7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-12-11علييو شيماء303350التعليم اإلبتدائ 

ي
7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-10-31محمودي سكينة303351التعليم اإلبتدائ 

ي
ي زكرياء303352التعليم اإلبتدائ 

7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-07-14شتوائ 

ي
7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-04-01لمعطر غيتة303353التعليم اإلبتدائ 

ي
7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-01-01العاللي نجدة303354التعليم اإلبتدائ 

ي
7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-02-27حسير  مريم303355التعليم اإلبتدائ 

ي
7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-03-10حجاج حسناء303356التعليم اإلبتدائ 

ي
7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-07-03الحراوي إكرام303357التعليم اإلبتدائ 

ي
7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-05-03عماري صفية303358التعليم اإلبتدائ 

ي
7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-01-12زهر فاتحة303359التعليم اإلبتدائ 

ي
ى303360التعليم اإلبتدائ  7طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-09-13ضابو برسر

ي
8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-02-20الوزاري إلهام303361التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي فاطمة303362التعليم اإلبتدائ 

8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-11-12احسايت 

ي
ي إكرام303363التعليم اإلبتدائ 

 
اع 8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-05-25الي 

ي
8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-03-14نايت موح ليل303364التعليم اإلبتدائ 

ي
8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-08-25جبار حورية303365التعليم اإلبتدائ 

ي
8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-02-12الفقير سهام303366التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة الزهراء303367التعليم اإلبتدائ 

8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-12-26أوست 

ي
8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-01-06بويزرو حليمة303368التعليم اإلبتدائ 

ي
8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-05-27اسماعيلي علوي شيماء303369التعليم اإلبتدائ 

ي
8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-01-01مستاري مريم303370التعليم اإلبتدائ 

ي
ي بثينة303371التعليم اإلبتدائ  8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-06-28كروح 

ي
8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-10-18عيساوي فاتحة303372التعليم اإلبتدائ 

ي
ي كوثر303373التعليم اإلبتدائ  8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-07-07الذهت 

ي
8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-10-15الصويري عبد العظيم303374التعليم اإلبتدائ 

ي
8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-04-01صادق ابتسام303375التعليم اإلبتدائ 

ي
8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-02-16بومنادي سعيدة303376التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-04-12دوي وئام303377التعليم اإلبتدائ 

ي
8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-02-25بوطيب كريمة303378التعليم اإلبتدائ 

ي
ي رفيدة303379التعليم اإلبتدائ 

8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-07-31الحدوسر

ي
8طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2002-01-08اشعيبات وفاء303380التعليم اإلبتدائ 

ي
يدي عزيزة303381التعليم اإلبتدائ  9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-11-02الير 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-07-08الصقلي خلود303382التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-10-24احمير  فريدة303383التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-09-05العدادي ميلودة303384التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-06-01المسعودي رشيدة303385التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-09-18موساوي لبت 303386التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-12-23بالبشير نور الهدى303387التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-05-19حميد احالم303388التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-08-11بشبشوب مريم303389التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-03-25الحمديوي فاطمة303390التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-12-26الحرشيوي فاطمة303391التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-11-13كورجيت سارة303392التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-12-31غيتوت اكرام303393التعليم اإلبتدائ 

ي
ي لطيفة303394التعليم اإلبتدائ 

9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-09-11البومديت 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-12-30بلحطاب هدى303395التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-12-24أقوضاض دعاء303396التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-11-05عرباوي فاطمة الزهراء303397التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-02-27بوعزاوي سهام303398التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-04-30عيساوي سليمان303399التعليم اإلبتدائ 

ي
9طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-01-14عايش سلم303400التعليم اإلبتدائ 

ي
ي صالح303401التعليم اإلبتدائ 

10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-01-09شكائ 

ي
10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-08-01عزوزي يرسى303402التعليم اإلبتدائ 

ي
10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2002-02-19بوقدور نهاد303403التعليم اإلبتدائ 

ي
10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-12-08الوعماري عفاف303404التعليم اإلبتدائ 

ي
ي هجر303405التعليم اإلبتدائ 

10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-02-01الصفيصف 

ي
10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-10-02راقبلي محمد303406التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-05-10الدحروش سهيل303407التعليم اإلبتدائ 

ي
10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-04-18عباز يرسى303408التعليم اإلبتدائ 

ي
10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-12-26الدويري ياسير 303409التعليم اإلبتدائ 

ي
10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-01-15عاللي حنان303410التعليم اإلبتدائ 

ي
10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-07-15زياش شهرزاد303411التعليم اإلبتدائ 

ي
10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-08-25زبق فاطمة303412التعليم اإلبتدائ 

ي
10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-11-19بوتو علية303413التعليم اإلبتدائ 

ي
10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-03-10شهبار سكينة303414التعليم اإلبتدائ 

ي
ي إكرام303415التعليم اإلبتدائ 

10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-07-08الدحمت 

ي
10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-02-27الهاللي كوثر303416التعليم اإلبتدائ 

ي
ي نوال303417التعليم اإلبتدائ 

10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-07-28بسينت 

ي
يف هاجر303418التعليم اإلبتدائ  10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-03-22الرسر

ي
قاوي لبت 303419التعليم اإلبتدائ  10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-02-01الرسر

ي
ي يوسف303420التعليم اإلبتدائ 

 
10طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-12-19غراف

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-01-16أرحمون أميمة303421التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-07-02جحوح ابتسام303422التعليم اإلبتدائ 

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-03-20ملولي نبيلة303423التعليم اإلبتدائ 

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-10-17هايتة مريم303424التعليم اإلبتدائ 

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-05-01عكري شيماء303425التعليم اإلبتدائ 

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-08-27صالحي أيوب303426التعليم اإلبتدائ 

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-12-23مزيان لبت 303427التعليم اإلبتدائ 

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-10-10أمطاط سلوى303428التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فتيحة303429التعليم اإلبتدائ 

11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-04-28منقوسر

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-01-14كرزازي سمية303430التعليم اإلبتدائ 

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-01-22محراش محمد303431التعليم اإلبتدائ 

ي
ي توفيق303432التعليم اإلبتدائ 

كائ  11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-09-13الي 

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-05-18الهاللي شهيناز303433التعليم اإلبتدائ 

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-04-13حميدي هجر303434التعليم اإلبتدائ 

ي
وي شيماء303435التعليم اإلبتدائ  11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-05-10لي  

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-07-03أمحرار ليل303436التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي مريم303437التعليم اإلبتدائ 

11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-09-25رمضائ 

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-09-15باقا اكرام303438التعليم اإلبتدائ 

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-08-26عبد المالكي نادية303439التعليم اإلبتدائ 

ي
11طارق ابن زياد: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-06-17بركاوي وسيمة303440التعليم اإلبتدائ 

ي
ش أسماء303441التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-12-18الحير 1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-07-24فلوح هناء303442التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-04-29نور خولة303443التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-10-13الطهريوي محمد303444التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-02-16بن يعقوب وئام303445التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
ي وليد303446التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-10-30حنف  1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-11-07ودرا هجر303447التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
ي سعيدة303448التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2001-03-04الزيائ  1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-06-14مرسية وئام303449التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-04-09كوس فرح303450التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-07-26أبكناك حفيظة303451التعليم اإلبتدائ  1الرسر



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي ياسير 303452التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-08-15القشير 1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-04-13الصديق فاطمة303453التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-01-26بغيدة سهيل303454التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-08-10صالحي كوثر303455التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-12-08اسباعي خالد303456التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-11-10حجامة كمال303457التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-09-18بوشالغم سليمة303458التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-01-21المكي وفاء303459التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-03-31المسعودي مريم303460التعليم اإلبتدائ  1الرسر

ي
ي خديجة303461التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-07-25رحمائ  2الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-08-14بويحالل ماجدة303462التعليم اإلبتدائ  2الرسر

ي
ي سامية303463التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-03-23نضير 2الرسر

ي
ي مريم303464التعليم اإلبتدائ 

 
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-10-20مرزوف 2الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-04-25بوشامة صفاء303465التعليم اإلبتدائ  2الرسر

ي
ي إيمان303466التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-11-14صي  2الرسر
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-12-08البياش إبتسام303467التعليم اإلبتدائ  2الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-07-10بن حدو سهيلة303468التعليم اإلبتدائ  2الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-07-30أكيلي محمد303469التعليم اإلبتدائ  2الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-01-23بن عمرو نزهة303470التعليم اإلبتدائ  2الرسر

ي
وث سهام303471التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-08-30مير 2الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-08-04امعضور محمد303472التعليم اإلبتدائ  2الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-09-06بن عامر كوثر303473التعليم اإلبتدائ  2الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-03-17غزلي فاتحة303474التعليم اإلبتدائ  2الرسر

ي
ي سامية303475التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-03-25البشير 2الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-01-07الوكيلي علية303476التعليم اإلبتدائ  2الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-12-01لكصير حنان303477التعليم اإلبتدائ  2الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-08-12بوحجار نورة303478التعليم اإلبتدائ  2الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-08-12بوكنانة شيماء303479التعليم اإلبتدائ  2الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-01-21الكاهي إكرام303480التعليم اإلبتدائ  2الرسر

ي
ي خولة303481التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2001-05-06الدحمائ  3الرسر
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-03-22المصلوحي سهيلة303482التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-10-31بوحوت إيمان303483التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-08-27معاش رميساء303484التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
ى303485التعليم اإلبتدائ  ي برسر

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-08-06التوزائ  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-01-15فقشيش عبلة303486التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1995-02-07الصغير رميساء303487التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-08-15العشاق محمد303488التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-03-01أجعون نور الهدي303489التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-04-03انعيمي اميمة303490التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-06-04الحمديوي عبدالحفيظ303491التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-02-02ازيرار اسماء303492التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-10-15ناض اميمة303493التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-12-14بنطاهر حسناء303494التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-06-18هرواش حكيمة303495التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
ي ابتسام303496التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-05-09قروسر 3الرسر
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي303497التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-10-11اسماعيل جردميت  3الرسر

ي
ين303498التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-07-01خيدوس صي  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-08-05ختير أحالم303499التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-03-30المليسن فاتحة303500التعليم اإلبتدائ  3الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-11-11بوكراع عصام303501التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2001-10-07عبدالوي احمد303502التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-06-30لخرص  عالء الدين303503التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
ي نور الدين303504التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-06-26الفونت  4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-11-25مكوري هجر303505التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-08-21الصديق هاجر303506التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-09-06بولنوار حنان303507التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-03-25البعرار فاطمة303508التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-07-05العابد ايمان303509التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
ي رحمة303510التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-12-28بيت  4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-01-02نجيب ثورية303511التعليم اإلبتدائ  4الرسر
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-05-05العرساوي سمية303512التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
قاوي هشام303513التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-04-12شر 4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-05-17بنموس مريم303514التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-12-31مسعودي ميمونة303515التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-06-12عالمي محمد303516التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
اط بدر303517التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-09-18الرسر 4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-01-03داري طارق303518التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-09-03الهاشمي نورة303519التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-04-25بوزيدي مونية303520التعليم اإلبتدائ  4الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-05-11الطلبيوي عبدالرحيم303521التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
ي امال303522التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-02-21بوكنائ  5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-01-21الشليوي عمر303523التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-08-20أسكور فاطمة303524التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2001-09-03والزين اكرام303525التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-08-19بودالل عبير303526التعليم اإلبتدائ  5الرسر



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-02-11ندى مومن303527التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-07-19المرابط اكرام303528التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
كي خالد303529التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-08-04الرسر 5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-02-02الزريوحي خديجة303530التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
ي عبدالعزيز303531التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-11-16التوزائ  5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-04-17بوحجرة رباب303532التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-04-26طاميو سهيلة303533التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-09-20بن عبو سلوى303534التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-05-28البوستاوي أيوب303535التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
ي جيهان303536التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2002-04-03الحست  5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-12-11لمحمدي سليمان303537التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1995-03-10شخاوي حياة303538التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-05-11بوعزى زكية303539التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-07-23بالي هاجر303540التعليم اإلبتدائ  5الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-07-27ابردوش حنان303541التعليم اإلبتدائ  6الرسر



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-03-02الشدالوي محمد303542التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-06-30زروالي فاطمة303543التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
ي ايمان303544التعليم اإلبتدائ 

 
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2002-06-04اجكاف 6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-06-29اوجلول بوعمامة303545التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-11-01السعيدي اكرام303546التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-01-26يروم إكرام303547التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-06-03شمالل محمد303548التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-12-15بورحايل محمد303549التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-10-04اعراب سهام303550التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
ي عبد المجيد303551التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-07-06اعت  6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-05-05بمسعود يرسى303552التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
وق303553التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-03-31تشاليت شر 6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-01-04طوبالي فاطمة الزهراء303554التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-06-08السعيدي ماجدة303555التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-11-02أدرار فاطمة303556التعليم اإلبتدائ  6الرسر



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-08-05تولغمان يرسى303557التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-03-06بنحليمي فطيمة الزهراء303558التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-12-04سعاد صالحي303559التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2001-03-26المختاري شيماء303560التعليم اإلبتدائ  6الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1995-01-08العباسي فاطمة الزهراء303561التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-02-01بودالل علي303562التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-09-10الفشتالي محمد303563التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-05-24اشعوتا رميصاء303564التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-09-23ارغم نهاد303565التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-09-26العمري مريم303566التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-10-02اولحسير  مارية303567التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-11-23النية سناء303568التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
ي يسمينة303569التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-07-26غزوائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-12-17غريب نوال303570التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-06-29جيار محمد303571التعليم اإلبتدائ  7الرسر



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-06-13سخسوخ وفاء303572التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-11-01لمحمدي سليمة303573التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
ي سكينة303574التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1995-06-12الطالت  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2001-12-22بوشقيف سكينة303575التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-10-05المقدم الحسير 303576التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-08-07قاسمي سكينة303577التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2001-07-05بنجدي اميمة303578التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1995-10-22االسماعيلي هاجر303579التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-12-21برصي حنان303580التعليم اإلبتدائ  7الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-01-06رزوق مريم303581التعليم اإلبتدائ  8الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-01-24عمراوي أيوب303582التعليم اإلبتدائ  8الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-04-21بورهتيت رميساء303583التعليم اإلبتدائ  8الرسر

ي
ي أميمة303584التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-05-17زيتوئ  8الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-05-17شافعي حنينة303585التعليم اإلبتدائ  8الرسر

ي
ي الراشدي محمد303586التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-06-29اليوئ  8الرسر



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-07-10كوار أيوب303587التعليم اإلبتدائ  8الرسر

ي
ي سفيان303588التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-07-10الشطت  8الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-10-25الصيد فاطمة الزهراء303589التعليم اإلبتدائ  8الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-07-07بورراش ميلودة303590التعليم اإلبتدائ  8الرسر

ي
ي امال303591التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-05-14الهيدائ  8الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-11-02الماللي خديجة303592التعليم اإلبتدائ  8الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1995-06-30حكيم سعاد303593التعليم اإلبتدائ  8الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-03-27حولي سهيلة303594التعليم اإلبتدائ  8الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-11-13مروان إكرام303595التعليم اإلبتدائ  8الرسر

ي
ف الدين303596التعليم اإلبتدائ  ي شر

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-05-09الرحموئ  8الرسر

ي
ى303597التعليم اإلبتدائ  ي برسر يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1995-09-10الطالت  8الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-11-04القدوري إيمان303598التعليم اإلبتدائ  8الرسر

ي
ي303599التعليم اإلبتدائ 

ي عبد الغت 
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-01-01الضيف  8الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-06-21اعدي غزالن303600التعليم اإلبتدائ  8الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-02-22جمال زينب303601التعليم اإلبتدائ  9الرسر
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رقم
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-09-20العكيد سهام303602التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-06-10رشيد اكرام303603التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-03-17الدقيش فرح303604التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-07-27ضض إلهام303605التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-12-02مضمار ريتا303606التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
ي ياسير 303607التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-06-15الفقير 9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-04-06بالمرابط عادل303608التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-03-12أنجار أحمد303609التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-11-29عبدة فاطمة303610التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
ي ايوب303611التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-01-28الحيائ  9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-02-25بن الجياللي ياسير 303612التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-06-19أزيرار أميمة303613التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-12-01افعداس محمد303614التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-05-14مركعي نادية303615التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-05-08شعبان رشيدة303616التعليم اإلبتدائ  9الرسر
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-06-15موساوي اكرام303617التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
ي مروى303618التعليم اإلبتدائ 

 
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-09-03درفوف 9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-10-04العطار سكينة303619التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-04-27بوغيدة رونق303620التعليم اإلبتدائ  9الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-10-06جرو جميلة303621التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-01-05السياحي رفيقة303622التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
ي الهام303623التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1995-12-17حموسر 10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-06-01عوادي عبدالمنعم303624التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
ة303625التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-10-17معراض زهير 10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-05-22بوتشظات ايمان303626التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-12-20برودي إكرام303627التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-10-18أوسحاق ليل303628التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-07-12بن جدو أنس303629التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-02-25كلوط نهيلة303630التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
ي زكرياء303631التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-01-01القراسر 10الرسر
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب
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اإلقليمية
مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2001-01-24حدو امينة303632التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
ي الزهرة303633التعليم اإلبتدائ  يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-03-11وائ  10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-07-25بنعلي نسيمة303634التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-07-14اعتيق سكينة303635التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-12-14أزداد حسناء303636التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-04-17مرابط هاجر303637التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1995-03-29مهدي أصيل303638التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-03-01بولنوار فدوى303639التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-01-22بولهرود اسماعيل303640التعليم اإلبتدائ  10الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-08-28السالمي جميلة303641التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-10-14سلطانة الهام303642التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
ي صفاء303643التعليم اإلبتدائ 

يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2001-05-16العوئ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-11-10لهراوي أمير 303644التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1999-05-12ازحاف نادية303645التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-02-06ي إيمان?بهال303646التعليم اإلبتدائ  11الرسر
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1995-03-10بليطو لبت 303647التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-07-29الحليمي عماد303648التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-03-05عباسي محمد303649التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-05-05أمغار هنية303650التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2001-01-28هنو وئام303651التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1995-11-07شجاع كوثر303652التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-02-26العساوي صفاء303653التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-05-08اعوادو سكينة303654التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1994-12-21الزم سهيلة303655التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1993-03-26قلوش نوميديا303656التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1998-08-20أسكور سلوى303657التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1996-07-21حافض عبداإلله303658التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج1997-08-13أعوالي هناء303659التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
يف محمد أمزيان: الثانوية التأهيليةالناظورمزدوج2000-05-30شيكر اسماء303660التعليم اإلبتدائ  11الرسر

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-12-27العمراوي يوشى303661التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-08-01جبوري نورة303662التعليم اإلبتدائ 

ي
وز303663التعليم اإلبتدائ  1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-08-18البوزيدي فير

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-05-06بنجدي حياة303664التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سلوى303665التعليم اإلبتدائ 

 
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-08-05هادف

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-10-09لحيق حسناء303666التعليم اإلبتدائ 

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-12-13هيلمي سارة303667التعليم اإلبتدائ 

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-06-22اجواو محمد303668التعليم اإلبتدائ 

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-09-28وماسي عبد الرحمان303669التعليم اإلبتدائ 

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-05-05موس ريم303670التعليم اإلبتدائ 

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-07-13أثرار فرح303671التعليم اإلبتدائ 

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-07-21عبد العالي اسماء303672التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عادل303673التعليم اإلبتدائ 

1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-10-28كدائ 

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-04-17قزي    ح جميلة303674التعليم اإلبتدائ 

ي
اف303675التعليم اإلبتدائ  1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-11-25لخليلي اشر

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-03-01عباسي محمد303676التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ى303677التعليم اإلبتدائ  ي برسر

1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-05-11احميائ 

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2002-01-19بلقائد حسناء303678التعليم اإلبتدائ 

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-11-02احثور سهام303679التعليم اإلبتدائ 

ي
1الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-06-10أعراب فرح303680التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-07-31الشاوي مريم303681التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-02-10بومزوغ فاطمة الزهراء303682التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-03-01زيرار حسناء303683التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-11-03سوسان روضة303684التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-08-05المكدار فاطمة الزهراء303685التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-07-21بولغمان سلم303686التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-01-17الخاوي هشام303687التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-10-01اليمون عماد303688التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حفصة303689التعليم اإلبتدائ 

2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-01-01الساح 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-12-26طوك أميمة303690التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-06-02بوردة فاطمة الزهراء303691التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي ملكة303692التعليم اإلبتدائ  2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-07-15يعكوئ 

ي
ي محمد303693التعليم اإلبتدائ  2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-09-05بلحرص 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-01-31ازنون ماجدة303694التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-02-28الصمدي كوثر303695التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-09-19يشو فراح303696التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-06-08لحميدي إيمان303697التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-11-28عياد سهيلة303698التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-09-03بركان حفصة303699التعليم اإلبتدائ 

ي
2الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-08-24عبدة صليحة303700التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سناء303701التعليم اإلبتدائ 

 
3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-12-18اليخلوف

ي
3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-06-13أحصوص محمد303702التعليم اإلبتدائ 

ي
ي هبة303703التعليم اإلبتدائ  3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-04-21غرئ 

ي
ي حنان303704التعليم اإلبتدائ 

3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-07-04ماموئ 

ي
3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-02-10مالك فاطمة الزهراء303705التعليم اإلبتدائ 

ي
3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-03-05العيساوي زكرياء303706التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-07-08العساوي وليد303707التعليم اإلبتدائ 

ي
3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-11-23بالي محمد303708التعليم اإلبتدائ 

ي
3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-07-29دادة زينب303709التعليم اإلبتدائ 

ي
ي زكرياء303710التعليم اإلبتدائ  3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-05-25لحجوح 

ي
3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-01-27الزوخ يرسى303711التعليم اإلبتدائ 

ي
3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-12-09لوكيلي بدرالدين303712التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مريم303713التعليم اإلبتدائ 

3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-06-30كعواسر

ي
ي ايمان303714التعليم اإلبتدائ 

كائ  3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-12-09الي 

ي
3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-11-01غازي يوسف303715التعليم اإلبتدائ 

ي
3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-02-03المساوي فاطمة الزهراء303716التعليم اإلبتدائ 

ي
3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-05-01اسماعيلي رشيدة303717التعليم اإلبتدائ 

ي
ي محمد303718التعليم اإلبتدائ 

 
3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-02-03المخلوف

ي
ي حفيظة303719التعليم اإلبتدائ 

3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-09-11الموسائ 

ي
3الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-01-15امجاهد سعاد303720التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سكينة303721التعليم اإلبتدائ 

4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-01-31العوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-12-11زروات حسناء303722التعليم اإلبتدائ 

ي
4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-12-17مجلد وليد303723التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فرح303724التعليم اإلبتدائ 

4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-02-09الرحمائ 

ي
4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-04-01حلحول دنيا303725التعليم اإلبتدائ 

ي
4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-10-17العزاوي اميمة303726التعليم اإلبتدائ 

ي
4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-12-04أمسطول هند303727التعليم اإلبتدائ 

ي
4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-09-08شاطر ليل303728التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سومية303729التعليم اإلبتدائ 

4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-08-04الرحمائ 

ي
ي فاطمة303730التعليم اإلبتدائ 

4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-03-21دحمائ 

ي
4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-10-01بركاش حليمة303731التعليم اإلبتدائ 

ي
4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-12-14الدرقاوي سكينة303732التعليم اإلبتدائ 

ي
4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-03-06قدوري خولة303733التعليم اإلبتدائ 

ي
ي جميلة303734التعليم اإلبتدائ  4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-12-13الوهت 

ي
4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-09-12بوعزاوي سكينة303735التعليم اإلبتدائ 

ي
4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-09-28ناخيل فاطمة303736التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-08-25زريوحي إيمان303737التعليم اإلبتدائ 

ي
4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-05-15مهدي ابتسام303738التعليم اإلبتدائ 

ي
ي محمد303739التعليم اإلبتدائ  4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-12-20الوغمير

ي
4الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-03-11أمرزكيو أسماء303740التعليم اإلبتدائ 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-06-05قاسمي وسيمة303741التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حفصة303742التعليم اإلبتدائ 

5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-12-28زيائ 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-02-17بوقو دنيا303743التعليم اإلبتدائ 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-01-01لحف  جنيدة303744التعليم اإلبتدائ 

ي
ى اسمهان303745التعليم اإلبتدائ  5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-04-28ختير

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-02-03وردي نورالدين303746التعليم اإلبتدائ 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-09-16البوزكراوي خولة303747التعليم اإلبتدائ 

ي
ي إكرام303748التعليم اإلبتدائ  5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-11-07شهت 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-01-23مزيان فاطمة303749التعليم اإلبتدائ 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-11-05عماري محمد303750التعليم اإلبتدائ 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-02-21بوثيار الزاكي303751التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-09-09جالل سهيلة303752التعليم اإلبتدائ 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-06-07بحة صفاء303753التعليم اإلبتدائ 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-12-04نجمة بلخجير303754التعليم اإلبتدائ 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-03-24الحدراوي مريم303755التعليم اإلبتدائ 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-12-29ازظوظ اسماء303756التعليم اإلبتدائ 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-02-17لعموري نرسين303757التعليم اإلبتدائ 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-01-04أتبير أميمة303758التعليم اإلبتدائ 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-05-23حسناوي ابتسام303759التعليم اإلبتدائ 

ي
5الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-02-28توتوحي عبد الحكيم303760التعليم اإلبتدائ 

ي
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-01-13الطاهري خديجة303761التعليم اإلبتدائ 

ي
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-06-22الكركاري ياسمينة303762التعليم اإلبتدائ 

ي
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-03-13بسور محمد303763التعليم اإلبتدائ 

ي
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-12-11الشماللي كوثر303764التعليم اإلبتدائ 

ي
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-10-04زروال ياسير 303765التعليم اإلبتدائ 

ي
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-04-22مسنغار كريمة303766التعليم اإلبتدائ 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي سناء303767التعليم اإلبتدائ 

6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-03-15بوكنائ 

ي
ي شيماء303768التعليم اإلبتدائ 

6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-11-17الهدائ 

ي
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-06-28الغازي مريم303769التعليم اإلبتدائ 

ي
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-07-24بوسلهام هاجر303770التعليم اإلبتدائ 

ي
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-08-30ازواغ نبيلة303771التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سارة303772التعليم اإلبتدائ 

6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-09-15التيفاسر

ي
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-05-12الفاسي ايمان303773التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة الزهراء303774التعليم اإلبتدائ 

6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-12-13أحمت 

ي
ي فاطمة الزهراء303775التعليم اإلبتدائ 

6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-01-31رحمائ 

ي
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-12-02الوكيلي أحالم303776التعليم اإلبتدائ 

ي
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-09-18بن لحبيب فاطمة الزهراء303777التعليم اإلبتدائ 

ي
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-01-19زرو مريم303778التعليم اإلبتدائ 

ي
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-10-11قادة مليكة303779التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عالل303780التعليم اإلبتدائ 

 
6الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-12-09كطاف

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-01-07بوجدادي فرح303781التعليم اإلبتدائ 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-10-27ابوالغازي وئام303782التعليم اإلبتدائ 

ي
ى303783التعليم اإلبتدائ  7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-06-08أندلوسي برسر

ي
ي وردة303784التعليم اإلبتدائ 

 
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-06-01برقوف

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-06-22علييو يرسى303785التعليم اإلبتدائ 

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-11-09الزموري ايمان303786التعليم اإلبتدائ 

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-01-07المطهوري شيماء303787التعليم اإلبتدائ 

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-12-17دوحي ايمان303788التعليم اإلبتدائ 

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-05-24أفقير سكينة303789التعليم اإلبتدائ 

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-05-25الطائع عادل303790التعليم اإلبتدائ 

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-06-13المسياح صباح303791التعليم اإلبتدائ 

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-10-18زاوكي صفاء303792التعليم اإلبتدائ 

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-12-26اصغار لطيفة303793التعليم اإلبتدائ 

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-04-06السبعاوي أمل303794التعليم اإلبتدائ 

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-05-02الكزار رجاء303795التعليم اإلبتدائ 

ي
ي إكرام303796التعليم اإلبتدائ 

7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-05-30النوايت 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-12-10منصور سعاد303797التعليم اإلبتدائ 

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-06-15الشلخة عزيزة303798التعليم اإلبتدائ 

ي
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-08-18كفراوي وسيمة303799التعليم اإلبتدائ 

ي
ي نورة303800التعليم اإلبتدائ 

 
7الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-03-17الواف

ي
ي أميمة303801التعليم اإلبتدائ 

 
8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-08-23زعلوف

ي
ى303802التعليم اإلبتدائ  8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-08-27شيهي برسر

ي
8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-07-02قدوري سميحة303803التعليم اإلبتدائ 

ي
8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-03-07البودريسي ابتسام303804التعليم اإلبتدائ 

ي
ي أميمة303805التعليم اإلبتدائ 

8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-06-10العطالئ 

ي
داعي سلوى303806التعليم اإلبتدائ  8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-10-28الي 

ي
8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-11-25لكسير شمس303807التعليم اإلبتدائ 

ي
8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-03-17خليف خديجة303808التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حنان303809التعليم اإلبتدائ  8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-04-08االهي 

ي
ي ايمان303810التعليم اإلبتدائ 

8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-08-31الوزائ 

ي
ي وصال303811التعليم اإلبتدائ 

8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-09-25ادريوسر
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-06-16بيالل حسام الدين303812التعليم اإلبتدائ 

ي
8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-01-14نصيف معاد303813التعليم اإلبتدائ 

ي
8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-06-05أمقران نهاد303814التعليم اإلبتدائ 

ي
8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-11-22نوالي سفيان303815التعليم اإلبتدائ 

ي
8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-12-07مهنديزي منال303816التعليم اإلبتدائ 

ي
8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-08-21ديرى فريدة303817التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة الزهراء303818التعليم اإلبتدائ  8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-10-30كريت 

ي
ي خديجة303819التعليم اإلبتدائ  8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-06-20البشير

ي
ي فاطمة الزهراء303820التعليم اإلبتدائ  8الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-01-24النيح 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-12-17السقيلي لبت 303821التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ايمان303822التعليم اإلبتدائ 

9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-09-01العثمائ 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-07-28بريك سعاد303823التعليم اإلبتدائ 

ي
كي حنان303824التعليم اإلبتدائ  9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-09-02الي 

ي
ي كوثر303825التعليم اإلبتدائ 

9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-11-21قاض 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-08-17كطباش سومية303826التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1993-10-07بوخزر زكرياء303827التعليم اإلبتدائ 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-09-14قمبوع لمياء303828التعليم اإلبتدائ 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-09-30بوعرفة إيمان303829التعليم اإلبتدائ 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-05-13الطاهري يرسى303830التعليم اإلبتدائ 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1999-06-17الداودي فاطمة303831التعليم اإلبتدائ 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-10-06صالحي سارة303832التعليم اإلبتدائ 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-01-01بزيان عبد الحليم303833التعليم اإلبتدائ 

ي
ي خديجة303834التعليم اإلبتدائ 

9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-11-15الوزائ 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-07-11اشهبون فاطمة الزهراء303835التعليم اإلبتدائ 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-11-18زيان حنان303836التعليم اإلبتدائ 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2002-01-24دراوي ايمان303837التعليم اإلبتدائ 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-05-22يروم سلم303838التعليم اإلبتدائ 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-04-20أوجرو سكينة303839التعليم اإلبتدائ 

ي
9الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1994-06-07مريمي محمد أمير 303840التعليم اإلبتدائ 

ي
10الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-07-05ناض شادية303841التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
10الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-02-27الراوي احمد303842التعليم اإلبتدائ 

ي
10الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-10-28المالحي شيماء303843التعليم اإلبتدائ 

ي
10الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-02-25عمري يرسى303844التعليم اإلبتدائ 

ي
10الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1995-02-25بنعبدالرزاق هاجر303845التعليم اإلبتدائ 

ي
10الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2000-07-09أجعون عصام303846التعليم اإلبتدائ 

ي
10الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1998-01-27شاطر ليل303847التعليم اإلبتدائ 

ي
10الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-07-27بنحمو أسماء303848التعليم اإلبتدائ 

ي
10الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1997-12-22لمحمدي شيماء303849التعليم اإلبتدائ 

ي
ي دنيا303850التعليم اإلبتدائ 

10الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج2001-05-11السليمائ 

ي
10الكندي: الثانوية اإلعداديةالناظورمزدوج1996-04-01بلقاسمي عبد الرحيم303851التعليم اإلبتدائ 

ي
1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-10-23قدوري محمد304001التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ايمان304002التعليم اإلبتدائ 

 
1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-11-07صاف

ي
1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-05-03برساف عصام304003التعليم اإلبتدائ 

ي
ى304004التعليم اإلبتدائ  ي برسر

1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-08-05الشدوئ 

ي
1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-01-03زكاغ عبدهللا304005التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي آالء304006التعليم اإلبتدائ 

1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-04-01العثمائ 

ي
1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-05-16بورزة وفاء304007التعليم اإلبتدائ 

ي
1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1994-09-11اشن عبدالحق304008التعليم اإلبتدائ 

ي
1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-02-21خرخش شمية304009التعليم اإلبتدائ 

ي
ي يرسى304010التعليم اإلبتدائ  1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-11-11البوطيت 

ي
1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-08-30بويباون ابتسام304011التعليم اإلبتدائ 

ي
1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-09-30اوالدالحاج محمد304012التعليم اإلبتدائ 

ي
1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-03-14لعروضي أمال304013التعليم اإلبتدائ 

ي
يدي سهام304014التعليم اإلبتدائ  1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-01-06الي  

ي
1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-01-02الزويدر ربيع304015التعليم اإلبتدائ 

ي
1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-06-30بن دام هجر304016التعليم اإلبتدائ 

ي
1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-10-15بوترفيس حبيبة304017التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سوميشة304018التعليم اإلبتدائ  1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-02-09الطيت 

ي
ي سلوى304019التعليم اإلبتدائ 

1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-02-26السابف 

ي
اوي نبيل304020التعليم اإلبتدائ  1عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-03-04الخرص 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي مريم304021التعليم اإلبتدائ 

2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-07-28شيح 

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-09-02يولح هدى304022التعليم اإلبتدائ 

ي
ة304023التعليم اإلبتدائ  2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-06-28بولخريف نصير

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-10-22اللوش ماجدة304024التعليم اإلبتدائ 

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-01-20عبد الوهاب اودراز304025التعليم اإلبتدائ 

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-03-03بيوض حورية304026التعليم اإلبتدائ 

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-12-03الكورادي غزالن304027التعليم اإلبتدائ 

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-02-14لمغاري إبتسام304028التعليم اإلبتدائ 

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-01-25صادق نورة304029التعليم اإلبتدائ 

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-07-11بوتبوزي فؤاد304030التعليم اإلبتدائ 

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-02-15توتاح رانية304031التعليم اإلبتدائ 

ي
ي شيماء304032التعليم اإلبتدائ 

2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-08-25المزيائ 

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1993-06-05الدحاوي ياسير 304033التعليم اإلبتدائ 

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-05-11كامل محمد304034التعليم اإلبتدائ 

ي
ي اسية304035التعليم اإلبتدائ  2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-05-30طالت 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي هجر304036التعليم اإلبتدائ 

2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-04-19حسائ 

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-11-30بن احميدو ابتسام304037التعليم اإلبتدائ 

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-09-23زريوح غزالن304038التعليم اإلبتدائ 

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1993-08-15بوبكري إكرام304039التعليم اإلبتدائ 

ي
2عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-10-01والباز سمية304040التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-01-19موستاتن عبدالحفيظ304041التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-02-05بنمالك أحمد304042التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1992-12-06معي عبد الصمد304043التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-12-05عليوي أمير 304044التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-01-06لعدو يوسف304045التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-07-16ناجم أميمة304046التعليم اإلبتدائ 

ي
ي بغداد304047التعليم اإلبتدائ 

3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-06-30اليوسف 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1995-08-23الوكيلي إسماعيل304048التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-09-28وهدان فاطمة304049التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-10-12ادريسي سارة304050التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-05-08بلعزيز زينب304051التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-06-28لعروضي مراد304052التعليم اإلبتدائ 

ي
ي زكية304053التعليم اإلبتدائ  3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-07-24عبد النت 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-03-14وعلي جوهر304054التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1994-07-09اخبيطو يوسف304055التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-01-01الوكيلي ايمان304056التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-06-24الغدار غزالن304057التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-05-27بثشوت ياسير 304058التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1993-11-16عرباوي امال304059التعليم اإلبتدائ 

ي
3عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-07-16لهجر شهيدة304060التعليم اإلبتدائ 

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-08-17كشوط فاطمة304061التعليم اإلبتدائ 

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-10-10الهشامي ايمان304062التعليم اإلبتدائ 

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-11-14غاي محمد304063التعليم اإلبتدائ 

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-07-10اشلح محمد304064التعليم اإلبتدائ 

ي
ي منير304065التعليم اإلبتدائ 

4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-10-19خالئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-01-20الكحي أسماء304066التعليم اإلبتدائ 

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-03-12أفرسيو سهيلة304067التعليم اإلبتدائ 

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-02-13بوداهي منال304068التعليم اإلبتدائ 

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-12-27بسبيس محمد304069التعليم اإلبتدائ 

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-05-03بردان عبدالسميع304070التعليم اإلبتدائ 

ي
غامي توبة304071التعليم اإلبتدائ 

4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-02-23الرص 

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-05-16أفقير فرح304072التعليم اإلبتدائ 

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-12-22قاسمي سارة304073التعليم اإلبتدائ 

ي
ي محمد304074التعليم اإلبتدائ  4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-06-20الطالت 

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-02-23قجاج فوزية304075التعليم اإلبتدائ 

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-06-01زهري عصام304076التعليم اإلبتدائ 

ي
يط سفيان304077التعليم اإلبتدائ  4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1994-04-15اشر

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-01-20خطاب عائشة304078التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ياسير 304079التعليم اإلبتدائ 

4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1995-03-19الحموسر

ي
4عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-01-08بويحياوي فاطمة304080التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-11-15المساوي ايوب304081التعليم اإلبتدائ 

ي
5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-07-01كاميلي سكينة304082التعليم اإلبتدائ 

ي
5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-04-18أغماري أسية304083التعليم اإلبتدائ 

ي
5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-07-19خواردين امينة304084التعليم اإلبتدائ 

ي
5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1993-02-14اصغير حنان304085التعليم اإلبتدائ 

ي
5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-03-26عامري صفاء304086التعليم اإلبتدائ 

ي
5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1994-03-02الطلبيوي محمد304087التعليم اإلبتدائ 

ي
وزي سيف الدين304088التعليم اإلبتدائ  5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1995-01-30لي 

ي
5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-07-03بنعلي ابتهال304089التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مروان304090التعليم اإلبتدائ  5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1992-12-23لقباقت 

ي
ي خديجة304091التعليم اإلبتدائ 

5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1994-03-21صديف 

ي
5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-09-04الوعماري جواد304092التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مريم304093التعليم اإلبتدائ  5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-10-28الوهائ 

ي
5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-09-09أحريف أحالم304094التعليم اإلبتدائ 

ي
5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-09-11خرباش سهام304095التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-05-29عبيبو مريم304096التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة304097التعليم اإلبتدائ  5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-08-12اليعكوئ 

ي
5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1995-07-28الصياطي أحالم304098التعليم اإلبتدائ 

ي
5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-09-11امساعد إسماعيل304099التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سوسن304100التعليم اإلبتدائ  5عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-06-13العرئ 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-04-28لفري    خ ابتسام304101التعليم اإلبتدائ 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-05-02كايدي سكينة304102التعليم اإلبتدائ 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-05-24المختاري اميمة304103التعليم اإلبتدائ 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-07-07المنصوري يونس304104التعليم اإلبتدائ 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1995-03-13مروال سعاد304105التعليم اإلبتدائ 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-06-18بمالل شيماء304106التعليم اإلبتدائ 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-07-10اشواري أميمة304107التعليم اإلبتدائ 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-08-18مسقول محمد304108التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مريم304109التعليم اإلبتدائ 

6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-08-31البهروئ 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-05-04برنوس سمية304110التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي أسماء304111التعليم اإلبتدائ  6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-12-10الطيت 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-11-17شهبار أميمة304112التعليم اإلبتدائ 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-08-18بودوفت نوال304113التعليم اإلبتدائ 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1994-11-30شاكر حسناء304114التعليم اإلبتدائ 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-07-22الوكيلي وئام304115التعليم اإلبتدائ 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-04-04نبار يونس304116التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مريم304117التعليم اإلبتدائ 

6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-03-07زيائ 

ي
ي أحمد304118التعليم اإلبتدائ 

 
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-08-23أزقوف

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-12-14عرفاوي سليمة304119التعليم اإلبتدائ 

ي
6عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-07-11أشن كوكب304120التعليم اإلبتدائ 

ي
7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-03-19عني  محمد304121التعليم اإلبتدائ 

ي
7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-09-25العواري أنس304122التعليم اإلبتدائ 

ي
7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-07-17بوزكاوي فطيمة304123التعليم اإلبتدائ 

ي
ي نهيلة304124التعليم اإلبتدائ 

 
قوف 7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-08-17الي 

ي
7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-11-15االبراهيمي رحمة304125التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي لبنة304126التعليم اإلبتدائ  7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-09-06الناح 

ي
7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-04-03شيماء اكلي304127التعليم اإلبتدائ 

ي
7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-10-01بودادي نبيلة304128التعليم اإلبتدائ 

ي
ي امال304129التعليم اإلبتدائ 

7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-06-27اسليمائ 

ي
7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1993-05-16فرحات نوفل304130التعليم اإلبتدائ 

ي
7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-07-24أمزوغ أمير 304131التعليم اإلبتدائ 

ي
7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-07-06مسعودي يرسى304132التعليم اإلبتدائ 

ي
7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-02-18بن عوات إكرام304133التعليم اإلبتدائ 

ي
7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-01-10اقشار محمد304134التعليم اإلبتدائ 

ي
وز304135التعليم اإلبتدائ  ي فير 7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-12-07المحجوئ 

ي
ي شيماء304136التعليم اإلبتدائ 

7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-12-03البودنت 

ي
ي ايوب304137التعليم اإلبتدائ 

7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-01-13العمرائ 

ي
7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-01-01الطلحاوي إكرام304138التعليم اإلبتدائ 

ي
7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-02-10الشارف ندى304139التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حمزة304140التعليم اإلبتدائ 

7عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-06-08العمرائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي كوثر304141التعليم اإلبتدائ 

8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-08-08اليمت 

ي
8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-06-12حيان هاجر304142التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سعاد304143التعليم اإلبتدائ 

8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-03-28المخوح 

ي
8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1995-08-23والشيخ محمد304144التعليم اإلبتدائ 

ي
8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-05-10اعضون نجيحة304145التعليم اإلبتدائ 

ي
8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-07-14مؤذين امنة304146التعليم اإلبتدائ 

ي
8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-06-20الزموري خولة304147التعليم اإلبتدائ 

ي
8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1994-12-11المسعودي زكرياء304148التعليم اإلبتدائ 

ي
ي يوسف304149التعليم اإلبتدائ 

8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-12-19عبدالمومت 

ي
8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-07-29بوكريشا حياة304150التعليم اإلبتدائ 

ي
8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-11-16بلقاسم احالم304151التعليم اإلبتدائ 

ي
8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-03-14بن عمرو محمد304152التعليم اإلبتدائ 

ي
8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-11-14أوجكال لبت 304153التعليم اإلبتدائ 

ي
ي وئام304154التعليم اإلبتدائ  8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-02-04طالت 

ي
8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-08-24البوش محمد304155التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
يوي غزالن304156التعليم اإلبتدائ  8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-11-14برسر

ي
ي محمد304157التعليم اإلبتدائ 

8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-01-15عثمائ 

ي
8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-02-24أمغار سلوى304158التعليم اإلبتدائ 

ي
8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-12-10الحرشاوي فاطمة الزهراء304159التعليم اإلبتدائ 

ي
8عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-06-16أزعوم موس304160التعليم اإلبتدائ 

ي
9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-06-16أبقوي فرح304161التعليم اإلبتدائ 

ي
9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-09-11اوالدالحاج ناهد304162التعليم اإلبتدائ 

ي
9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-10-12والباز خالد304163التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سناء304164التعليم اإلبتدائ 

9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-07-15السعليت 

ي
9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-01-03أنكوري رشيد304165التعليم اإلبتدائ 

ي
9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1993-06-24بنحمو ايوب304166التعليم اإلبتدائ 

ي
9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1994-08-20عباسي رشيدة304167التعليم اإلبتدائ 

ي
ي يرسى304168التعليم اإلبتدائ 

9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-04-08العبدوئ 

ي
9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-12-04ايذاذ محمد304169التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عبداللطيف304170التعليم اإلبتدائ 

 
9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-12-14زواع



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي مريم304171التعليم اإلبتدائ 

9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-02-06دمنائ 

ي
ي اكرام304172التعليم اإلبتدائ 

9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1995-08-02احرسر

ي
9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-03-05نهاري مريم304173التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فوزية304174التعليم اإلبتدائ 

9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1994-03-25البحموسر

ي
ي نبيلة304175التعليم اإلبتدائ 

9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-01-05الزهوائ 

ي
ي وليد304176التعليم اإلبتدائ 

9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-11-15ختوئ 

ي
ي حسنية304177التعليم اإلبتدائ 

9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1994-05-21العبدوئ 

ي
9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-05-10جرديوي عبير304178التعليم اإلبتدائ 

ي
9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-09-15لغموش عماد304179التعليم اإلبتدائ 

ي
ي الصقلي زكرياء304180التعليم اإلبتدائ  9عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-09-25الشقير

ي
ى304181التعليم اإلبتدائ  10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-05-10حدوش برسر

ي
10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-03-22أهير جواد304182التعليم اإلبتدائ 

ي
10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-12-03حراو أسماء304183التعليم اإلبتدائ 

ي
10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-02-26بوخنفرة نوال304184التعليم اإلبتدائ 

ي
10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-01-26اليندوزي وهيبة304185التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-02-14بودة هناء304186التعليم اإلبتدائ 

ي
10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-01-25عالة ثريا304187التعليم اإلبتدائ 

ي
ي جواد304188التعليم اإلبتدائ 

10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-04-06الزيتوئ 

ي
ي إبراهيم304189التعليم اإلبتدائ 

10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-02-22الرحوئ 

ي
10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-11-28القاسمي فاطمة الزهراء304190التعليم اإلبتدائ 

ي
10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-08-08سقسيق سوهيل304191التعليم اإلبتدائ 

ي
10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-05-29اسماعيلي زينب304192التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ايمان304193التعليم اإلبتدائ 

10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-05-09بومديت 

ي
10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-06-10االبراهيمي دنيا304194التعليم اإلبتدائ 

ي
10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-02-04بوتزرزايت إيمان304195التعليم اإلبتدائ 

ي
10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-09-15زروال مريم304196التعليم اإلبتدائ 

ي
ي محمد304197التعليم اإلبتدائ 

10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-02-05اليمائ 

ي
ي أميمة304198التعليم اإلبتدائ 

10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-03-02سيسائ 

ي
ي طارق304199التعليم اإلبتدائ 

 
10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-09-13مرزوف

ي
10عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-10-28لوكيلي كوثر304200التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-12-20الطالسي محمد304201التعليم اإلبتدائ 

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-12-11بوجطوي احمد304202التعليم اإلبتدائ 

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-02-04طائف احسان304203التعليم اإلبتدائ 

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-06-29الغام نهيلة304204التعليم اإلبتدائ 

ي
ة304205التعليم اإلبتدائ  ي سمير

 
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-12-29المعروف

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-05-10طائف إلياس304206التعليم اإلبتدائ 

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-07-23الديهي موليدة304207التعليم اإلبتدائ 

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-04-20الكندوزي خالد304208التعليم اإلبتدائ 

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-02-17زوندري أناس304209التعليم اإلبتدائ 

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-04-10الشفاري سكينة304210التعليم اإلبتدائ 

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-02-09بوعزة نسيبة304211التعليم اإلبتدائ 

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-04-02حمادي اية304212التعليم اإلبتدائ 

ي
ى304213التعليم اإلبتدائ  11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-10-18توتا برسر

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-10-13الرب  ع إلهام304214التعليم اإلبتدائ 

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-06-25زحزوح الحسير 304215التعليم اإلبتدائ 
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-11-10بلكا كريمة304216التعليم اإلبتدائ 

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-11-07الوكيلي لبت 304217التعليم اإلبتدائ 

ي
11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-12-02بالل هشام304218التعليم اإلبتدائ 

ي
ي أسماء304219التعليم اإلبتدائ  11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-11-14منح 

ي
ي زكرياء304220التعليم اإلبتدائ  11عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1995-08-25لحجاح 

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-05-08ابطوي يرسى304221التعليم اإلبتدائ 

ي
ة304222التعليم اإلبتدائ  12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-01-20بوعالوي زهير

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-01-01ابوسكور اكرام304223التعليم اإلبتدائ 

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-11-06نجاري مريم304224التعليم اإلبتدائ 

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-03-13ازنيفر إيمان304225التعليم اإلبتدائ 

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-06-08افقير نادية304226التعليم اإلبتدائ 

ي
ي صالح الدين304227التعليم اإلبتدائ 

12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-02-21البوشيح 

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-08-13الشعرة كوثر304228التعليم اإلبتدائ 

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-03-28مروان عزالدين304229التعليم اإلبتدائ 

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-01-06زميط زكرياء304230التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-12-18املعلو سناء304231التعليم اإلبتدائ 

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1992-12-08علي موس حمزة304232التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عادل304233التعليم اإلبتدائ 

12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-12-19الخرسر

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1995-10-02بوعودة عزالدين304234التعليم اإلبتدائ 

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-04-01لمنور عواطف304235التعليم اإلبتدائ 

ي
ي وليد304236التعليم اإلبتدائ 

12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-07-15حموئ 

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-01-10أيناو راضية304237التعليم اإلبتدائ 

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-05-30امريمي وفاء304238التعليم اإلبتدائ 

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-10-03المرابط محمد304239التعليم اإلبتدائ 

ي
12عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-08-24ادريس حمزة304240التعليم اإلبتدائ 

ي
ي جيهان304241التعليم اإلبتدائ  13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-08-18الفقير

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-04-11بوكير فريدة304242التعليم اإلبتدائ 

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1995-12-14بولخريف هند304243التعليم اإلبتدائ 

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-09-28تزكير  إمان304244التعليم اإلبتدائ 

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-03-05مرزوق محمد304245التعليم اإلبتدائ 
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-03-26داهب ابراهيم304246التعليم اإلبتدائ 

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-01-24اجغل يرسا304247التعليم اإلبتدائ 

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-03-08الجداوي مريم304248التعليم اإلبتدائ 

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-01-13بوعقلير  فاطمة الزهراء304249التعليم اإلبتدائ 

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-06-13اإلبراهيمي لبت 304250التعليم اإلبتدائ 

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-12-27اعمارة زينب304251التعليم اإلبتدائ 

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1993-12-19ينعوري سمية304252التعليم اإلبتدائ 

ي
ي احمد304253التعليم اإلبتدائ 

13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-08-17الرمضائ 

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-07-05والباز محمد304254التعليم اإلبتدائ 

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-10-03بوديار وداد304255التعليم اإلبتدائ 

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-01-17البنعاللي سكينة304256التعليم اإلبتدائ 

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1995-01-17جاحوح سفيان304257التعليم اإلبتدائ 

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-10-10أرحنون نهاد304258التعليم اإلبتدائ 

ي
ي محمد304259التعليم اإلبتدائ 

يائ  13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-03-03الي  

ي
13عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-03-18العلمي زهير304260التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي وصال304261التعليم اإلبتدائ 

14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-12-12اغيع 

ي
14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1995-04-17بن حدو سناء304262التعليم اإلبتدائ 

ي
14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-11-20اعراب سارة304263التعليم اإلبتدائ 

ي
ي احالم304264التعليم اإلبتدائ  14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2000-07-29اللي 

ي
14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-04-30أجيار أسماء304265التعليم اإلبتدائ 

ي
14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-09-25بلعيدي سناء304266التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ابتسام304267التعليم اإلبتدائ 

ائ  14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1997-07-04الي  

ي
14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-09-03شحشاح جميلة304268التعليم اإلبتدائ 

ي
14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-12-02يوالل شيماء304269التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ندى304270التعليم اإلبتدائ 

14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-02-14السبعوئ 

ي
14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-02-01العزاوي سمية304271التعليم اإلبتدائ 

ي
14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1995-05-13اإلدريسي العمراوي أيوب304272التعليم اإلبتدائ 

ي
ف304273التعليم اإلبتدائ  14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-05-01الوعماري اشر

ي
ي وئام304274التعليم اإلبتدائ 

14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-04-30البجدايت 

ي
14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج2001-03-27بلمحمادي هشام304275التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-07-13مظروس محمد304276التعليم اإلبتدائ 

ي
14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1998-03-26بجوف سفيان304277التعليم اإلبتدائ 

ي
14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-06-16اقشيشو فاطمة304278التعليم اإلبتدائ 

ي
14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1999-11-28بيفران كمال304279التعليم اإلبتدائ 

ي
14عزيز امير : الثانوية اإلعداديةالدريوشمزدوج1996-08-28الحالوي حياة304280التعليم اإلبتدائ 

ي
ي لمياء304281التعليم اإلبتدائ  1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1994-09-13طيت 

ي
ي لبت 304282التعليم اإلبتدائ 

 
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2000-02-21شوف

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-04-09المجاطي يونس304283التعليم اإلبتدائ 

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-10-31الشوي    خ شيماء304284التعليم اإلبتدائ 

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-10-25العالوي جميلة304285التعليم اإلبتدائ 

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2001-01-23البعيادي اسحاق304286التعليم اإلبتدائ 

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-11-15الطاهري أميمة304287التعليم اإلبتدائ 

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-05-21موساوي أمينة304288التعليم اإلبتدائ 

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-09-26أشن زينب304289التعليم اإلبتدائ 

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-12-09الطويل رانية304290التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1994-06-23اضعيف محمد304291التعليم اإلبتدائ 

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1994-01-03معىط هللا فايزة304292التعليم اإلبتدائ 

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2000-06-28قسام أيوب304293التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فيصل304294التعليم اإلبتدائ 

1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-07-02المروائ 

ي
ى304295التعليم اإلبتدائ  1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-01-20فكروش بوشر

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2000-08-13اشلح فاطمة304296التعليم اإلبتدائ 

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1993-06-01العجوري نعيمة304297التعليم اإلبتدائ 

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-08-08الحديوي مريم304298التعليم اإلبتدائ 

ي
1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-02-25الخمسي ازهور304299التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سمية304300التعليم اإلبتدائ  1الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1995-07-11تعالئ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-08-11مغراوي ابراهيم304301التعليم اإلبتدائ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-03-29ايكن اميمة304302التعليم اإلبتدائ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-06-23العموري سهام304303التعليم اإلبتدائ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-06-06دادي سهيلة304304التعليم اإلبتدائ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-04-30عبدوس رشيد304305التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي زينب304306التعليم اإلبتدائ 

2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1996-06-24المقريت 

ي
ي الخياري مريم304307التعليم اإلبتدائ  2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1996-11-01الركائ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1995-09-03سعيدي اميمة304308التعليم اإلبتدائ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-06-16بورشيد ليل304309التعليم اإلبتدائ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2001-08-27عرباوي إيمان304310التعليم اإلبتدائ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-06-04زكاغ حنان304311التعليم اإلبتدائ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-06-18البكوري دليلة304312التعليم اإلبتدائ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-02-23أمقران نوال304313التعليم اإلبتدائ 

ي
ي نهيلة304314التعليم اإلبتدائ 

 
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-09-02المراف

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2000-03-24جابر محمد304315التعليم اإلبتدائ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-12-22عيسي اميمة304316التعليم اإلبتدائ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1994-09-06بلعيد هاجر304317التعليم اإلبتدائ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-04-27الدوالري ابتسام304318التعليم اإلبتدائ 

ي
2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-08-05قالح عماد304319التعليم اإلبتدائ 

ي
قاوي شيماء304320التعليم اإلبتدائ  2الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-05-28الرسر



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-05-03ابركان نبيل304321التعليم اإلبتدائ 

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-10-21ملكي حسناء304322التعليم اإلبتدائ 

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2001-01-15بوخيار نصير304323التعليم اإلبتدائ 

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1995-02-20الموساوي يونس304324التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حذيفة304325التعليم اإلبتدائ  3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-04-05لقباقت 

ي
ي جهاد304326التعليم اإلبتدائ  3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2000-05-03صنهاح 

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2001-03-03يوعال رضوان304327التعليم اإلبتدائ 

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-09-04صباب محمد304328التعليم اإلبتدائ 

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-04-21طويل نوال304329التعليم اإلبتدائ 

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1996-05-05عشار حفيظة304330التعليم اإلبتدائ 

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2001-02-05العشعوش وسيلة304331التعليم اإلبتدائ 

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-10-29بن يحي عبد العزيز304332التعليم اإلبتدائ 

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-12-22قاسمي حياة304333التعليم اإلبتدائ 

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-09-13بوتاجر منير304334التعليم اإلبتدائ 

ي
و محمد304335التعليم اإلبتدائ  3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2000-03-17امغير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-06-06بغداد سارة304336التعليم اإلبتدائ 

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2000-06-28خنوس ياسير 304337التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة الزهراء304338التعليم اإلبتدائ 

3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1996-09-26حموئ 

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1994-04-06قادة نسيمة304339التعليم اإلبتدائ 

ي
3الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-11-08أكناو سلوى304340التعليم اإلبتدائ 

ي
ي محمد304341التعليم اإلبتدائ 

4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1996-06-01الرمضائ 

ي
4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1995-07-13بن عمران وصال304342التعليم اإلبتدائ 

ي
همي تورية304343التعليم اإلبتدائ  4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-02-15الي 

ي
ي فاطمة304344التعليم اإلبتدائ 

4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-10-03لطف 

ي
4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2000-10-07العيساوي حفصة304345التعليم اإلبتدائ 

ي
4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-01-17اإلدريسي نرسين304346التعليم اإلبتدائ 

ي
4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-12-08بودور سيف الدين304347التعليم اإلبتدائ 

ي
4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-01-05بويمعاردن يرسى304348التعليم اإلبتدائ 

ي
ي يرسى304349التعليم اإلبتدائ 

4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-01-24بومديت 

ي
ي حمزة304350التعليم اإلبتدائ  ي الوهائ 

4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-01-24لمريت 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي حنان304351التعليم اإلبتدائ 

4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-08-30الزهوائ 

ي
4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1996-04-03تيفاوي اكرام304352التعليم اإلبتدائ 

ي
4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2000-09-14ايت علي هجر304353التعليم اإلبتدائ 

ي
4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-08-18الوكيلي حليمة304354التعليم اإلبتدائ 

ي
4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-03-01البوعقيلي هند304355التعليم اإلبتدائ 

ي
4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2000-09-21بلقاسم مؤتمن304356التعليم اإلبتدائ 

ي
4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2001-05-26الحاكمي خديجة304357التعليم اإلبتدائ 

ي
4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-03-26البوبسي بدر304358التعليم اإلبتدائ 

ي
4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2001-07-24أقشيش دينة304359التعليم اإلبتدائ 

ي
4الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1996-04-26الزاوي يامنة304360التعليم اإلبتدائ 

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-06-06الطماوي نزهة304361التعليم اإلبتدائ 

ي
ي طارق304362التعليم اإلبتدائ 

5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-10-16الولعوسر

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-07-12شهيد ايوب304363التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عالء الدين304364التعليم اإلبتدائ  5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1995-11-04فراح 

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1994-09-19دادي ياسير 304365التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-06-06زروالي أمال304366التعليم اإلبتدائ 

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-09-12شقرون آسية304367التعليم اإلبتدائ 

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-11-15دودوش حمزة304368التعليم اإلبتدائ 

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-08-07اسبول سلم304369التعليم اإلبتدائ 

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1995-11-06الصويري فاطمة الزهراء304370التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عزالدين304371التعليم اإلبتدائ 

5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-05-05الحيائ 

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-06-08أفرة إكرام304372التعليم اإلبتدائ 

ي
ي يونس304373التعليم اإلبتدائ 

5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1996-10-27الغزوائ 

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-06-30سالمي محمد304374التعليم اإلبتدائ 

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-01-19قيسي خديجة304375التعليم اإلبتدائ 

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-12-01تجعيط محمد304376التعليم اإلبتدائ 

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2000-04-01لمقدمي نوال304377التعليم اإلبتدائ 

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1995-03-02اقرقاش ابراهيم304378التعليم اإلبتدائ 

ي
5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-09-08بنعلي علي304379التعليم اإلبتدائ 

ي
ي نرسين304380التعليم اإلبتدائ 

5الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-07-20لخليف 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-02-03بوغنو هاجر304381التعليم اإلبتدائ 

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1993-12-28لعسل ابراهيم304382التعليم اإلبتدائ 

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-12-24يوالل محمد أمير 304383التعليم اإلبتدائ 

ي
ي نزهة304384التعليم اإلبتدائ 

6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1996-10-26دمنائ 

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2000-05-30امريمي كريمة304385التعليم اإلبتدائ 

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1996-02-10برحو حسن304386التعليم اإلبتدائ 

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-02-05زهراوي غزالن304387التعليم اإلبتدائ 

ي
ي دنيا304388التعليم اإلبتدائ  6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2001-08-08الودغير

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1995-05-20المنصوري موس304389التعليم اإلبتدائ 

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2002-01-01ملوك حسناء304390التعليم اإلبتدائ 

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-01-17الهياللي سليمة304391التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سهيلة304392التعليم اإلبتدائ  6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-03-12الطيت 

ي
ي محمد304393التعليم اإلبتدائ 

6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-11-27الوسطائ 

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1994-08-06الطاهري ادريس304394التعليم اإلبتدائ 

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-09-06ويندي ابتهال304395التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2001-10-07العوش ايمن304396التعليم اإلبتدائ 

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-09-06المجدوب فاطمة304397التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مريم304398التعليم اإلبتدائ 

6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-06-22تفرنت 

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-02-08الوكيلي لبت 304399التعليم اإلبتدائ 

ي
6الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1996-11-28بوكنوش وفاء304400التعليم اإلبتدائ 

ي
ي أميمة304401التعليم اإلبتدائ 

7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-08-31الغزوائ 

ي
7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-03-17طلحة عبد الكريم304402التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سكينة304403التعليم اإلبتدائ  7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2001-03-30بوضلت 

ي
7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-09-20سالمات رفيداء304404التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ليل304405التعليم اإلبتدائ 

7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-12-27االشوئ 

ي
ي وفاء304406التعليم اإلبتدائ 

 
7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1995-09-28خلوف

ي
ي أسماء304407التعليم اإلبتدائ 

7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-10-23العوئ 

ي
7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-06-01لكحل خالد304408التعليم اإلبتدائ 

ي
7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-02-14داوي زكرياء304409التعليم اإلبتدائ 

ي
7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-05-09بيفران أحمد304410التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-05-12المغراوي اميمة304411التعليم اإلبتدائ 

ي
7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1996-01-29اهير وسيلة304412التعليم اإلبتدائ 

ي
7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-02-23حودو إلياس304413التعليم اإلبتدائ 

ي
7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2000-04-29شباخ صالح الدين304414التعليم اإلبتدائ 

ي
ي رشيد304415التعليم اإلبتدائ 

7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-09-23الجغنوئ 

ي
7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1996-06-04افقير رحمة304416التعليم اإلبتدائ 

ي
7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج2000-01-01الهشمي ابتسام304417التعليم اإلبتدائ 

ي
7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-11-25طهريو كوثر304418التعليم اإلبتدائ 

ي
7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1995-12-16البوطراحي عماد304419التعليم اإلبتدائ 

ي
ي أيوب304420التعليم اإلبتدائ 

7الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1998-08-12السوسائ 

ي
8الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1996-10-24زعزوع يونس304421التعليم اإلبتدائ 

ي
8الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1993-06-04اجعون سمير304422التعليم اإلبتدائ 

ي
ي محمد304423التعليم اإلبتدائ 

8الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1995-09-09الحريسر

ي
ي ياسير 304424التعليم اإلبتدائ  8الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-04-10الحاح 

ي
8الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-08-23شحم سهيلة304425التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
8الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1999-10-25أحسير  لمياء304426التعليم اإلبتدائ 

ي
8الوفاء: مدرسةالدريوشمزدوج1997-05-31جويمع صفاء304427التعليم اإلبتدائ 

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-01-01زروال منال305001التعليم اإلبتدائ 

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-10-24قدوري لبت 305002التعليم اإلبتدائ 

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-05-01العيادي دنيا305003التعليم اإلبتدائ 

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-12-03الهيتمي مريم305004التعليم اإلبتدائ 

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-11-10حدو ابراهيم305005التعليم اإلبتدائ 

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-05-23الكوال أحمد305006التعليم اإلبتدائ 

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-04-05الكوراري نجوى305007التعليم اإلبتدائ 

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-07-02غانيم وفاء305008التعليم اإلبتدائ 

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-06-28بغات أسماء305009التعليم اإلبتدائ 

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-11-25بلقاسمي صباح305010التعليم اإلبتدائ 

ي
ي305011التعليم اإلبتدائ  1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-08-18مصطادي العرئ 

ي
ي ياسير 305012التعليم اإلبتدائ 

 
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-04-19معروف

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-02-14حولي محمد305013التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ى305014التعليم اإلبتدائ  1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-06-22حمزاوي برسر

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-04-20بلقاسمي حسناء305015التعليم اإلبتدائ 

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-11-30مشطبة نسيمة305016التعليم اإلبتدائ 

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-12-14صلحي نورة305017التعليم اإلبتدائ 

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-10-29بوخديمي يوسف305018التعليم اإلبتدائ 

ي
ي امال305019التعليم اإلبتدائ 

1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-01-14اليمائ 

ي
1واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-08-22فرحان عبدالصمد305020التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فايزة305021التعليم اإلبتدائ 

2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-12-31الشلف 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-03-30قجاج فتيحة305022التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-09-02لعرج نزهة305023التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-07-18عبدوس الميلود305024التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-12-10البومياوي هناء305025التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-09-27خمسي خديجة305026التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-02-27البدوي هاجر305027التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مريم305028التعليم اإلبتدائ  2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-09-29صغير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-05-02اعويسي عبدالقادر305029التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1993-09-18بنعلي ليل305030التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-10-30بلمامون لطيفة305031التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-11-09القوال خولة305032التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-04-18قدوري فريدة305033التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-05-28المغراوي ليل305034التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-11-25اسليلو اسية305035التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1994-09-07حياة شبال305036التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-03-31عزيزي لطيفة305037التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-08-28أمنانو عبد اإلله305038التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-12-30بوديح عادل305039التعليم اإلبتدائ 

ي
2واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1993-02-22فاتحي فرح305040التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حياة305041التعليم اإلبتدائ 

3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-04-01العويسر

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-03-21لعرج عتيقة305042التعليم اإلبتدائ 

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-01-01بنشينش خديجة305043التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي ابراهيم305044التعليم اإلبتدائ 

3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-05-02بلغيت 

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-12-04فكروش رحمة305045التعليم اإلبتدائ 

ي
ي شيماء305046التعليم اإلبتدائ 

3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-11-01حيائ 

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-06-25عبوي سهام305047التعليم اإلبتدائ 

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-08-20القندري اميمة305048التعليم اإلبتدائ 

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-09-04بلخثير فاطمة305049التعليم اإلبتدائ 

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-06-05عيادي أميمة305050التعليم اإلبتدائ 

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-12-19البودالي فاطمة الزهراء305051التعليم اإلبتدائ 

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-07-07جمال النعيجة305052التعليم اإلبتدائ 

ي
ة305053التعليم اإلبتدائ  3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-12-23بلقاسمي خرص 

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-11-12برطال راضية305054التعليم اإلبتدائ 

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-01-09مغلي نجية305055التعليم اإلبتدائ 

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-05-20بنهاري سفيان305056التعليم اإلبتدائ 

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-01-13محجار فايزة305057التعليم اإلبتدائ 

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-03-07عبدالوي حبيبة305058التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-05-24الكيحل غريبة305059التعليم اإلبتدائ 

ي
3واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-10-07فتحي آية305060التعليم اإلبتدائ 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-04-02الملولي أميمة305061التعليم اإلبتدائ 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-12-14كريم أسماء305062التعليم اإلبتدائ 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-04-18هرماك إيمان305063التعليم اإلبتدائ 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-08-14الفكرود نرسين305064التعليم اإلبتدائ 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-08-30موساوي اميمة305065التعليم اإلبتدائ 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-01-18بولخوخ فاطمة الزهراء305066التعليم اإلبتدائ 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-08-24بريش محمد305067التعليم اإلبتدائ 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1994-03-11العامري سمية305068التعليم اإلبتدائ 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-06-23حريز فاطمة الزهراء305069التعليم اإلبتدائ 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-02-02شقرون ابتسام305070التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فراح305071التعليم اإلبتدائ 

4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-01-18كروسر

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-08-11كركري وفاء305072التعليم اإلبتدائ 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-08-06خريبيش محمد305073التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-06-06رؤوف إلهام305074التعليم اإلبتدائ 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-03-02بوبرية فاطمة الزهراء305075التعليم اإلبتدائ 

ي
اب سكينة305076التعليم اإلبتدائ  4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-09-22مير 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-05-03بورحلة أمينة305077التعليم اإلبتدائ 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-10-23عيسي مليكة305078التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عبير305079التعليم اإلبتدائ 

4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-12-08دحمائ 

ي
4واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-01-11محدوب فاطمة الزهراء305080التعليم اإلبتدائ 

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-03-02بوعميش كريمة305081التعليم اإلبتدائ 

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1993-07-25مامي سفيان305082التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة الزهراء305083التعليم اإلبتدائ  5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-03-10كوئ 

ي
ي رشيدة305084التعليم اإلبتدائ 

5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-04-23الخالف 

ي
عي أيوب305085التعليم اإلبتدائ 

5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-09-04شر

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-01-02اسماعيلي محمد305086التعليم اإلبتدائ 

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-04-20بوشكيمة ياسير 305087التعليم اإلبتدائ 

ي
ي وهيبة305088التعليم اإلبتدائ 

5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1993-02-08العوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-01-01الفارمة شافية305089التعليم اإلبتدائ 

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-05-08التادلوي نجاة305090التعليم اإلبتدائ 

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-01-27شهبون إكرام305091التعليم اإلبتدائ 

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-09-29درفوف محمد امير 305092التعليم اإلبتدائ 

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-03-11سماحة نعيمة305093التعليم اإلبتدائ 

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-09-04مزوزي فطيمة305094التعليم اإلبتدائ 

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-05-12المختاري جواد305095التعليم اإلبتدائ 

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-05-03غالمي لبت 305096التعليم اإلبتدائ 

ي
ي أنس305097التعليم اإلبتدائ 

5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1994-09-03سيسائ 

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-12-01مباركي سعاد305098التعليم اإلبتدائ 

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-01-19بلقاسمي مليكة305099التعليم اإلبتدائ 

ي
5واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1993-12-31الدامج فوزية305100التعليم اإلبتدائ 

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-01-01خيا جمال305101التعليم اإلبتدائ 

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-09-01عقاوي ليل305102التعليم اإلبتدائ 

ي
عي أحمد305103التعليم اإلبتدائ 

6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-03-08شر



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي إكرام305104التعليم اإلبتدائ 

 
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1994-07-14الصادف

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-03-26الكريط خديجة305105التعليم اإلبتدائ 

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-01-29برخلي كوثر305106التعليم اإلبتدائ 

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-02-15بحري وفاء305107التعليم اإلبتدائ 

ي
و ياسير 305108التعليم اإلبتدائ  6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-01-26امغير 

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-12-31السالمي عائشة305109التعليم اإلبتدائ 

ي
ي شيماء305110التعليم اإلبتدائ 

6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-07-19شئ 

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-11-29نجيب غزالن305111التعليم اإلبتدائ 

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-02-26حايدي أسامة305112التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة305113التعليم اإلبتدائ  6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1994-07-27حاح 

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-12-28العادلي أمال305114التعليم اإلبتدائ 

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-08-14العرجة ايمان305115التعليم اإلبتدائ 

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-03-22عمار كوثر305116التعليم اإلبتدائ 

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-07-22عزوزوط منية305117التعليم اإلبتدائ 

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-02-21انعيجة زهوة305118التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-03-10الفاللي أميمة305119التعليم اإلبتدائ 

ي
6واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1993-01-25درضار نجيب305120التعليم اإلبتدائ 

ي
7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-01-28خبوز رشيدة305121التعليم اإلبتدائ 

ي
7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-03-05بوخدة اسماء305122التعليم اإلبتدائ 

ي
7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-01-01الحسناوي أمينة305123التعليم اإلبتدائ 

ي
7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-01-27شاكير زينب305124التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عزالدين305125التعليم اإلبتدائ 

7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-08-18زنوئ 

ي
7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-04-13ادريوش محمد305126التعليم اإلبتدائ 

ي
ي لبت 305127التعليم اإلبتدائ  7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-01-14الخثير

ي
7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-12-17خيا فوزية305128التعليم اإلبتدائ 

ي
7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-12-24المفلحي سارة305129التعليم اإلبتدائ 

ي
7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-04-02ناض شهرة305130التعليم اإلبتدائ 

ي
7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-07-27بولويز يونس305131التعليم اإلبتدائ 

ي
ي نوال305132التعليم اإلبتدائ 

7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-05-27حراسر

ي
7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1994-05-24محمود شيماء305133التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي حنان305134التعليم اإلبتدائ  7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1994-03-21ختير

ي
7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1994-12-20عينوس حنان305135التعليم اإلبتدائ 

ي
7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-06-16بنشينش منال305136التعليم اإلبتدائ 

ي
7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-10-22شالة ابتسام305137التعليم اإلبتدائ 

ي
ي راندة305138التعليم اإلبتدائ  7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-03-07بوعرئ 

ي
ي ايمان305139التعليم اإلبتدائ  7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-09-01كح 

ي
ى305140التعليم اإلبتدائ  7واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-07-27طهريير  برسر

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-10-15بوزباخ جهان305141التعليم اإلبتدائ 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-03-01بلمامون أسماء305142التعليم اإلبتدائ 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-10-08زاكي مريم305143التعليم اإلبتدائ 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-01-27بلخثير مريم305144التعليم اإلبتدائ 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-07-28سكينة عبيد305145التعليم اإلبتدائ 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-10-13أقنوش كوثر305146التعليم اإلبتدائ 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-08-02مغريو زينب305147التعليم اإلبتدائ 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-05-15عبد اللوي غزالن305148التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-09-13احسنا فوزية305149التعليم اإلبتدائ 

ي
ي احسان305150التعليم اإلبتدائ 

8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1994-09-17حموتت 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-07-24البوزرازي أميمة305151التعليم اإلبتدائ 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-01-05بق سكينة305152التعليم اإلبتدائ 

ي
ي إيمان305153التعليم اإلبتدائ 

8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-07-01حواض 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-07-14معمر حسناء305154التعليم اإلبتدائ 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-04-30عالوي هشام305155التعليم اإلبتدائ 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-02-16مرنيسي الياس305156التعليم اإلبتدائ 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-06-22قدوري محسن305157التعليم اإلبتدائ 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-08-15شحالل مراد305158التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة الزهراء305159التعليم اإلبتدائ 

8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1993-08-06التادموئ 

ي
8واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1993-08-17سبيع سارة305160التعليم اإلبتدائ 

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-11-26سارح شيماء305161التعليم اإلبتدائ 

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-11-21الوكيلي نورة305162التعليم اإلبتدائ 

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-12-06وزغاري ليل305163التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-09-28معلمي وفاء305164التعليم اإلبتدائ 

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-02-05بوعبدهللا انصاف305165التعليم اإلبتدائ 

ي
ي هاجر305166التعليم اإلبتدائ 

9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1993-12-13شقروئ 

ي
ي أسامة305167التعليم اإلبتدائ 

9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-10-03الريف 

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-08-17مكراش ياسير 305168التعليم اإلبتدائ 

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-11-23مهياوي دنيا305169التعليم اإلبتدائ 

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-05-08الرامي فاطمة الزهراء305170التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة الزهراء305171التعليم اإلبتدائ 

9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-04-26مومت 

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-02-15مزهار سكينة305172التعليم اإلبتدائ 

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-02-01الويز محجوبة305173التعليم اإلبتدائ 

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-11-01مومن زينب305174التعليم اإلبتدائ 

ي
ي هاجر305175التعليم اإلبتدائ 

 
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-03-15الواف

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-03-15قادري سمية305176التعليم اإلبتدائ 

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1994-01-23الكرماط محمد305177التعليم اإلبتدائ 

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-10-12الصالحي سكينة305178التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-03-30ياسير  خديجة305179التعليم اإلبتدائ 

ي
9واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-06-26بلقاسمي محمد305180التعليم اإلبتدائ 

ي
10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-09-11بهطاط شيماء305181التعليم اإلبتدائ 

ي
ة305182التعليم اإلبتدائ  10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-07-08بنعمرو كي  

ي
ي محمد305183التعليم اإلبتدائ 

10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-03-14البلغيت 

ي
10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1994-11-20الشادلي كريمة305184التعليم اإلبتدائ 

ي
ي امال305185التعليم اإلبتدائ  10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1998-03-18كليت 

ي
10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-07-31بوعبيد مريم305186التعليم اإلبتدائ 

ي
10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1999-01-25مزواري نورالدين305187التعليم اإلبتدائ 

ي
10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-05-20العزاوي سكينة305188التعليم اإلبتدائ 

ي
ي محمد305189التعليم اإلبتدائ 

10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-03-26المدئ 

ي
10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1994-05-20السفلي مجيدة305190التعليم اإلبتدائ 

ي
10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1996-09-24زيبور هاجر305191التعليم اإلبتدائ 

ي
10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1993-11-03نضبور عماد305192التعليم اإلبتدائ 

ي
10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-08-26الغالية اكرام305193التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-10-06بوبكري سارة305194التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حليمة305195التعليم اإلبتدائ 

10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-05-15الحمدائ 

ي
ي محمدين305196التعليم اإلبتدائ  10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1993-03-28قوئ 

ي
10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1995-12-01المهدي وهيبة305197التعليم اإلبتدائ 

ي
10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2001-07-19مداش نجوى305198التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ايمان305199التعليم اإلبتدائ 

10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج2000-01-25العيدوئ 

ي
ي إيمان305200التعليم اإلبتدائ 

10واد زا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتمزدوج1997-07-05امهائ 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1997-07-31اجال حاتم305201التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سامية305202التعليم اإلبتدائ 

1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1996-11-26وراغت 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1996-02-09مجاهد نجية305203التعليم اإلبتدائ 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1998-10-24الطوبة اميمة305204التعليم اإلبتدائ 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1998-06-06القدوري ملكة305205التعليم اإلبتدائ 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1997-11-01ادريس يوسف305206التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حنان305207التعليم اإلبتدائ 

1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1998-10-22التنائ 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2000-06-01زايدي فاطمة الزهراء305208التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2001-09-17بياض محمد305209التعليم اإلبتدائ 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1998-11-14الفضيلي مريم305210التعليم اإلبتدائ 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1998-05-21بختاوي جمال305211التعليم اإلبتدائ 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1997-11-29وراوي شيماء305212التعليم اإلبتدائ 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1996-02-01العزاوي خولة305213التعليم اإلبتدائ 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1993-08-05بوشيحة هند305214التعليم اإلبتدائ 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1994-04-08حميش خديجة305215التعليم اإلبتدائ 

ي
عي زهير305216التعليم اإلبتدائ 

1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1993-02-06شر

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1995-07-08عالي زكية305217التعليم اإلبتدائ 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1994-02-15فكروش خولة305218التعليم اإلبتدائ 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2000-01-01دبوك سارة305219التعليم اإلبتدائ 

ي
1مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2000-03-05بوفريقش ارقية305220التعليم اإلبتدائ 

ي
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2000-02-16شحالل فتح هللا305221التعليم اإلبتدائ 

ي
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1994-06-11وكيكي نورة305222التعليم اإلبتدائ 

ي
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1996-08-09طلي فاطمة الزهراء305223التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2000-01-13اليحياوي فاطمة305224التعليم اإلبتدائ 

ي
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1999-11-28برحيل ايوب305225التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سكينة305226التعليم اإلبتدائ 

 
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1994-03-04معاف

ي
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1996-08-26شباب محسن305227التعليم اإلبتدائ 

ي
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2000-05-08الرامي فاطمة الزهراء305228التعليم اإلبتدائ 

ي
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1996-01-08لعبار إلهام305229التعليم اإلبتدائ 

ي
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1997-10-28بغات سهيلة305230التعليم اإلبتدائ 

ي
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1993-03-07شماس أسماء305231التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سكينة305232التعليم اإلبتدائ  2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1996-10-02العني 

ي
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1999-01-12خنفري عزيزة305233التعليم اإلبتدائ 

ي
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1999-10-21ونان وئام305234التعليم اإلبتدائ 

ي
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2000-09-05مربوح فاطمة الزهراء305235التعليم اإلبتدائ 

ي
ي اميمة305236التعليم اإلبتدائ 

2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2001-12-03رحموئ 

ي
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1996-01-15اسماعيلي كوثر305237التعليم اإلبتدائ 

ي
ي الشيماء305238التعليم اإلبتدائ 

2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1995-11-27اليمائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي حنان305239التعليم اإلبتدائ 

 
2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1995-09-07معروف

ي
ي صدوكة305240التعليم اإلبتدائ 

2مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1998-12-13بيص 

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2000-01-01الزمراكي محمد305241التعليم اإلبتدائ 

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1998-06-22بالج أميمة305242التعليم اإلبتدائ 

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1998-02-28الفاللي سكينة305243التعليم اإلبتدائ 

ي
ى305244التعليم اإلبتدائ  3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2001-09-02وورقية برسر

ي
ي لطيفة305245التعليم اإلبتدائ 

3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1999-06-05بخت 

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1994-03-06عاشور سومية305246التعليم اإلبتدائ 

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2000-06-05فتحي أميمة305247التعليم اإلبتدائ 

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1997-07-20الصديق نادية305248التعليم اإلبتدائ 

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1999-12-02بنشينش الزهرة305249التعليم اإلبتدائ 

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1997-02-03ضيف حسناء305250التعليم اإلبتدائ 

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1995-09-22بوحسن عفاف305251التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ايمان305252التعليم اإلبتدائ  3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1999-01-18بوعرئ 

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1999-07-12مراض زينب305253التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ى305254التعليم اإلبتدائ  3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1993-06-12لكحل برسر

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2001-04-20مالحي مريمة305255التعليم اإلبتدائ 

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2002-02-03زاعلي ايناس305256التعليم اإلبتدائ 

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1999-10-16برحيلي فدوى305257التعليم اإلبتدائ 

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1998-03-10اهريش لطيفة305258التعليم اإلبتدائ 

ي
3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1998-02-16مدوري هيام305259التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مارية305260التعليم اإلبتدائ  3مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2001-03-10بشير

ي
4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2000-04-27سوناين دليلة305261التعليم اإلبتدائ 

ي
4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1999-06-16فارس زكرياء305262التعليم اإلبتدائ 

ي
4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2000-04-22ميحيت نعمان305263التعليم اإلبتدائ 

ي
4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1997-09-03زمور رشيد305264التعليم اإلبتدائ 

ي
4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1997-04-28رزوق حياة305265التعليم اإلبتدائ 

ي
4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1998-09-23برياح إناس305266التعليم اإلبتدائ 

ي
ي شيماء305267التعليم اإلبتدائ  4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1996-04-13ختير

ي
4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1997-08-05مالكي فاطمة الزهراء305268التعليم اإلبتدائ 
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ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
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ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1997-09-09قبيل يسير 305269التعليم اإلبتدائ 

ي
عي حسناء305270التعليم اإلبتدائ 

4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج2000-05-23شر

ي
4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1998-11-08المحمدي الحسير 305271التعليم اإلبتدائ 

ي
4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1997-12-20بالحة جمال305272التعليم اإلبتدائ 

ي
4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1999-07-19حماوي مريم305273التعليم اإلبتدائ 

ي
4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1996-07-29التومي ميلودة305274التعليم اإلبتدائ 

ي
4مدرسة الرازيتاوريرتمزدوج1997-10-05الوردي سهام305275التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-11-05بحباح عبدهللا306001التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-09-20ازرف سليمة306002التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سكينة306003التعليم اإلبتدائ 

1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-07-28الزكائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-11-04لعفو سليمة306004التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-10-03هباز محمد306005التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-12-26لمهزط إبراهيم306006التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سليمة306007التعليم اإلبتدائ 

1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-08-16ركائ 

ي
ي يوسف306008التعليم اإلبتدائ 

 
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-10-01الواف
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ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-07-24االركو أنيسة306009التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-06-09لعرج هاجر306010التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-09-03اسالسلي كوثر306011التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-07-11مزيان اكرام306012التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-09-20العساوي دونية306013التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-05-13اسعيدي حسناء306014التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-05-01بورزيكي هناء306015التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-06-26المرابط نفيسة306016التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-08-21متوكل فاطمة الزهراء306017التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-04-16ميغز عماد306018التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-01-16كركيط عزالدين306019التعليم اإلبتدائ 

ي
1اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-03-24محفوظ خديجة306020التعليم اإلبتدائ 

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-02-13بوطلب محمد306021التعليم اإلبتدائ 

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-12-22اقروط ايمان306022التعليم اإلبتدائ 

ي
اح رقية306023التعليم اإلبتدائ  2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-10-26شر
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ودي الزهرة306024التعليم اإلبتدائ  2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-08-14الي 

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-08-12سيار رحمة306025التعليم اإلبتدائ 

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-02-21ازداد سعاد306026التعليم اإلبتدائ 

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2002-01-02حطيىطي عبد الحق306027التعليم اإلبتدائ 

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-02-08القندوسي سعاد306028التعليم اإلبتدائ 

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-05-02قنديل حليمة306029التعليم اإلبتدائ 

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-07-30بوعبد اللوي شيماء306030التعليم اإلبتدائ 

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-04-14الوادي نعيمة306031التعليم اإلبتدائ 

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-12-30بوعرسية زكرياء306032التعليم اإلبتدائ 

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-12-23بوحريش سناء306033التعليم اإلبتدائ 

ي
ي نعيمة306034التعليم اإلبتدائ 

2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-07-14حموسر

ي
ي ليل306035التعليم اإلبتدائ 

 
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-07الواف

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-08-02الدوسي وداد306036التعليم اإلبتدائ 

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-12-28اسباعي فاطمة الزهراء306037التعليم اإلبتدائ 

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-10الهوز لبت 306038التعليم اإلبتدائ 
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ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي يحتر306039التعليم اإلبتدائ 

2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-04-06الغمراست 

ي
2اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-05-21البوريمي خديجة306040التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-01-01هرموش يونس306041التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-12-26صبيبح فاطمة306042التعليم اإلبتدائ 

ي
ودي صفاء306043التعليم اإلبتدائ  3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-03-01الي 

ي
وك صافية306044التعليم اإلبتدائ  3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-10-24مي 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-12-31ايت الشيخ محمد306045التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-10-05الفياللي زينب306046التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-11-12جمال ابراهيم306047التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-07-25بلمغار سومية306048التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-06-16الراشدي فوزية306049التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-03-31لكراد رباب306050التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-05-20زريوح فاطمة306051التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-01-10صي  هند306052التعليم اإلبتدائ 

ي
ي منال306053التعليم اإلبتدائ 

3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-06-22زمرائ 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-01-12هلباج منال306054التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-04-19خالدي فاطمة الزهراء306055التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-04-12عزون ابتسام306056التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-02-05السيع صليحة306057التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-04-12هشمي سمية306058التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-04-04التوالي فاطمة الزهراء306059التعليم اإلبتدائ 

ي
3اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-05-14بوزيان كريمة306060التعليم اإلبتدائ 

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-06-21بوحامدي صفاء306061التعليم اإلبتدائ 

ي
ي بالل306062التعليم اإلبتدائ  4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-03-29ايوئ 

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-10-31أطرطور يونس306063التعليم اإلبتدائ 

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-12-27شفيق هدى306064التعليم اإلبتدائ 

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-05-08قروط كوثر306065التعليم اإلبتدائ 

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-02-11زكري عبدالرحيم306066التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ياسير 306067التعليم اإلبتدائ 

4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-01-08تزيت 

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-03-11إخلف فاطمة306068التعليم اإلبتدائ 
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رقم
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-11-02عالم لطيفة306069التعليم اإلبتدائ 

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-09-12نعيم فاطمة الزهراء306070التعليم اإلبتدائ 

ي
ي زكية306071التعليم اإلبتدائ 

4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-02-11الكوسر

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-03-09بوجطاط يوسف306072التعليم اإلبتدائ 

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-01-08لعرج فاطمة الزهراء306073التعليم اإلبتدائ 

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-10-02خضار فاطمة الزهراء306074التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سارة306075التعليم اإلبتدائ 

 
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-04-04درفوف

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-04-07لوكيلي فاطمة الزهراء306076التعليم اإلبتدائ 

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-02-20ايكن وفاء306077التعليم اإلبتدائ 

ي
ي اسالم306078التعليم اإلبتدائ 

4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-06-27الزرهوئ 

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-11-07الهديدي وسام306079التعليم اإلبتدائ 

ي
4اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-12-02حامد هللا أحالم306080التعليم اإلبتدائ 

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-06-12قدوري فاطمة306081التعليم اإلبتدائ 

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-05-04كنبوش هاجر306082التعليم اإلبتدائ 

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-02-15سالو حياة306083التعليم اإلبتدائ 
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب
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اإلقليمية
مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-10-27البقالي عبد الكريم306084التعليم اإلبتدائ 

ي
ادي شيماء306085التعليم اإلبتدائ  5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-04-01الرسر

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-10-01مسيسي يوسف306086التعليم اإلبتدائ 

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-10-02عدسي محمد306087التعليم اإلبتدائ 

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-06-30فري    خ ثوريا306088التعليم اإلبتدائ 

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-10-18سحال يوسف306089التعليم اإلبتدائ 

ي
ي نجوى306090التعليم اإلبتدائ  5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-01غرئ 

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-07-01فوراو زهور306091التعليم اإلبتدائ 

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2002-01-19شهيد امنة306092التعليم اإلبتدائ 

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-08-06الطالب هاجر306093التعليم اإلبتدائ 

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-05-11العيساوي جمال306094التعليم اإلبتدائ 

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-03-14العشاب حكيمة306095التعليم اإلبتدائ 

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-06-15ايكن سعاد306096التعليم اإلبتدائ 

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-10-11حمويش طه306097التعليم اإلبتدائ 

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-01-01لقليب خديجة306098التعليم اإلبتدائ 
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-02-13امالح فاطمة الزهراء306099التعليم اإلبتدائ 

ي
ي رشيدة306100التعليم اإلبتدائ  5اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-02-11الخثير

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-10-28لبوغ جالل306101التعليم اإلبتدائ 

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-02-01العلوي محمد306102التعليم اإلبتدائ 

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-07-17ستيتو جوهرة306103التعليم اإلبتدائ 

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-02-21بوطالب لطيفة306104التعليم اإلبتدائ 

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-01حطيىطي خديجة306105التعليم اإلبتدائ 

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-06-02رجاء نوالي306106التعليم اإلبتدائ 

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-11-02سعادي إحسان306107التعليم اإلبتدائ 

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-05-14ناجم محمد306108التعليم اإلبتدائ 

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-08-11اعوالي وهيبة306109التعليم اإلبتدائ 

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-02-27امزيان جواد306110التعليم اإلبتدائ 

ي
ي هند306111التعليم اإلبتدائ 

6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-08-08يوسف 

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-07-15بجحيح ادريس306112التعليم اإلبتدائ 

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-10-05عمراوي سماح306113التعليم اإلبتدائ 
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ة306114التعليم اإلبتدائ  6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-03-22لحمر نصير

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-10-21الماللي ايمان306115التعليم اإلبتدائ 

ي
يزي ايوب306116التعليم اإلبتدائ  6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-06-03العي  

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-06-15محموحي مريم306117التعليم اإلبتدائ 

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-01-13المعطاوي عبد االله306118التعليم اإلبتدائ 

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-12-13زروق كوثر306119التعليم اإلبتدائ 

ي
6اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-11-06اإلبراهيمي كوثر306120التعليم اإلبتدائ 

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1992-11-30بحراوي حادة306121التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة الزهراء306122التعليم اإلبتدائ 

7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-09-20العمرائ 

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-07-10زروالي اكرام306123التعليم اإلبتدائ 

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-05-15مقران مصطف 306124التعليم اإلبتدائ 

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-02-08اعراب نعيمة306125التعليم اإلبتدائ 

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-11-22بن حرود عبد العزيز306126التعليم اإلبتدائ 

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-03-10لهميص فائزة306127التعليم اإلبتدائ 

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-10-18لومدين محمد306128التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-06-24قيوعة سهام306129التعليم اإلبتدائ 

ي
ي زينب306130التعليم اإلبتدائ 

7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-03-09العمرائ 

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-02-20بولحفة رجاء306131التعليم اإلبتدائ 

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-07-15صديق عبد العلي306132التعليم اإلبتدائ 

ي
اق منيا306133التعليم اإلبتدائ  7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-08-16شر

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-03-03المهداوي حسناء306134التعليم اإلبتدائ 

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-06-28سالو صباح306135التعليم اإلبتدائ 

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-01قيبو جمال306136التعليم اإلبتدائ 

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-12-04القيمة فوزية306137التعليم اإلبتدائ 

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-05-16فرحات نوفل306138التعليم اإلبتدائ 

ي
7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-12-08الرب  ح شيماء306139التعليم اإلبتدائ 

ي
قاوي سعيدة306140التعليم اإلبتدائ  7اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-09-19الرسر

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-11-07ضليعة وداد306141التعليم اإلبتدائ 

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-09-17المهدي ياسير 306142التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عبدالرحيم306143التعليم اإلبتدائ 

8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-10-17العوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي أسماء306144التعليم اإلبتدائ 

 
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-11-21فالف

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-05-26وهاب فاطمة306145التعليم اإلبتدائ 

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-01-04لحلوحي سناء306146التعليم اإلبتدائ 

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-10-13أنضوفا سناء306147التعليم اإلبتدائ 

ي
ي لبت 306148التعليم اإلبتدائ  8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-09-13الباشير

ي
ي اماوية306149التعليم اإلبتدائ 

8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-11-01الماموئ 

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-02-05زايد سلوى306150التعليم اإلبتدائ 

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-05-14ضو لحسن306151التعليم اإلبتدائ 

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-02-13مزيان سعيدة306152التعليم اإلبتدائ 

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-07-11البوتخيلي حليمة306153التعليم اإلبتدائ 

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-11-13بوخلوف سناء306154التعليم اإلبتدائ 

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-11-29لمشانعي فاطمة الزهراء306155التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سمية306156التعليم اإلبتدائ 

8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-04-17الضيف 

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-07-21بوزيد زينب306157التعليم اإلبتدائ 

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-16فاصح نعيمة306158التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-06-10أبو القاسم إيمان306159التعليم اإلبتدائ 

ي
8اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-09-18اقشورا رضوان306160التعليم اإلبتدائ 

ي
ادي فاطمة الزهراء306161التعليم اإلبتدائ  9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-01-21الرسر

ي
9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-07-22شاطو نهيلة306162التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حنان306163التعليم اإلبتدائ 

9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-11-10حسيت 

ي
9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-03-16عالوي ايوب306164التعليم اإلبتدائ 

ي
ي توفيق306165التعليم اإلبتدائ 

9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-12-05الوزائ 

ي
9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-07-03شاضمي منار306166التعليم اإلبتدائ 

ي
ودي عبد الصمد306167التعليم اإلبتدائ  9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-02-10الي 

ي
9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-01-27بن عشور سناء306168التعليم اإلبتدائ 

ي
9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-12-31يحياوي فاطمة الزهراء306169التعليم اإلبتدائ 

ي
9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-07-01شاهي رشيدة306170التعليم اإلبتدائ 

ي
ي نسيمة306171التعليم اإلبتدائ 

9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-06-03حموتت 

ي
9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-01-17بوبطانة احالم306172التعليم اإلبتدائ 

ي
9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-09-06معزوز هودة306173التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-04-13الحجلي اسمهان306174التعليم اإلبتدائ 

ي
9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-08-12بوستة كوثر306175التعليم اإلبتدائ 

ي
9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-02-05شكراد محمد306176التعليم اإلبتدائ 

ي
9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-06-12علوان سفيان306177التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سمية306178التعليم اإلبتدائ 

9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-04-24العوئ 

ي
9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-03-27عزيزي فاطمة الزهراء306179التعليم اإلبتدائ 

ي
ي امير 306180التعليم اإلبتدائ 

9اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-09-25حديت 

ي
ى306181التعليم اإلبتدائ  10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-02-15القاديري برسر

ي
ى306182التعليم اإلبتدائ  10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-11-08كركوري برسر

ي
10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-01-26الصديق فاطمة الزهراء306183التعليم اإلبتدائ 

ي
10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-05-21برتال محمد306184التعليم اإلبتدائ 

ي
10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-12-15بوخلوف سهام306185التعليم اإلبتدائ 

ي
10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-04-04العلوي سكينة306186التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حليمة306187التعليم اإلبتدائ  10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-09-20العرائ 

ي
10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-06-01بومزاود محمد306188التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي سعيد306189التعليم اإلبتدائ 

10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-08-06زنائ 

ي
10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-04-11بلقشاب الزهرة306190التعليم اإلبتدائ 

ي
10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-01-30سعودي نعمان306191التعليم اإلبتدائ 

ي
10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-08-04عدو عبد الناظر306192التعليم اإلبتدائ 

ي
10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-09-07سلمان محمد306193التعليم اإلبتدائ 

ي
ي الزهرة306194التعليم اإلبتدائ 

10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-11-20ادبع 

ي
10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-11-14المعارف فردوس306195التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سكينة306196التعليم اإلبتدائ 

 
10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-10-12رزف

ي
10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-03-09صديق سارة306197التعليم اإلبتدائ 

ي
س عبير306198التعليم اإلبتدائ  10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-02-16اسمير

ي
ي مونية306199التعليم اإلبتدائ  10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-02-10العت 

ي
10اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-05بوصنطوح محمد306200التعليم اإلبتدائ 

ي
11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-12-31بدة سناء306201التعليم اإلبتدائ 

ي
11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-06-01نصيح حياة306202التعليم اإلبتدائ 

ي
11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-11-09الوجدي يامنة306203التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-09-11رابحي حسناء306204التعليم اإلبتدائ 

ي
ة306205التعليم اإلبتدائ  11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-10-20سحال سمير

ي
11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-07-23كارح نوال306206التعليم اإلبتدائ 

ي
11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-10-26غنو بالل306207التعليم اإلبتدائ 

ي
11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-11-20قرطيط فاطمة الزهراء306208التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حنان306209التعليم اإلبتدائ 

11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-02-11اعيوئ 

ي
11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-09-28البغدادي شيماء306210التعليم اإلبتدائ 

ي
11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-11-26ايكن حليمة306211التعليم اإلبتدائ 

ي
11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-10-08عريش رجاء306212التعليم اإلبتدائ 

ي
ي وداد306213التعليم اإلبتدائ 

11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-08-10جعوئ 

ي
11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-07-23الطالب الهام306214التعليم اإلبتدائ 

ي
11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-01-24حلوط طارق306215التعليم اإلبتدائ 

ي
11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-01-17بوعزاوي إحسان306216التعليم اإلبتدائ 

ي
ي أحمد306217التعليم اإلبتدائ  11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-09-10اصغير

ي
ي مريم306218التعليم اإلبتدائ 

11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-02-12بع 
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-08-21اوشارية رميساء306219التعليم اإلبتدائ 

ي
ى306220التعليم اإلبتدائ  ي برسر

11اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-08-14الشقروئ 

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-03-18جليد يرسى306221التعليم اإلبتدائ 

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-07-15سلمان ميلودة306222التعليم اإلبتدائ 

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-10-19لخواجة سكينة306223التعليم اإلبتدائ 

ي
ة306224التعليم اإلبتدائ  12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-07-13شارف سمير

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-07-25مخوخ نوال306225التعليم اإلبتدائ 

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-07-28الدحاس سمية306226التعليم اإلبتدائ 

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-12-01العيساوي لبت 306227التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ياسمينة306228التعليم اإلبتدائ 

 
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-07-25زروف

ي
ة306229التعليم اإلبتدائ  12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-05-12بوقيسي كي  

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-27الزوير أحمد306230التعليم اإلبتدائ 

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-02زيري المهدي?ل306231التعليم اإلبتدائ 

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-05-03محفوظ محمد306232التعليم اإلبتدائ 

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-01-30ازبير دنيا306233التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-09-09البدوي كوثر306234التعليم اإلبتدائ 

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-08-31زروالي ليل306235التعليم اإلبتدائ 

ي
ور ياسير 306236التعليم اإلبتدائ  12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-01-13برسر

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-06-25غريب محمد306237التعليم اإلبتدائ 

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-01-28بوتالونت محمد306238التعليم اإلبتدائ 

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-09-08االزرق هجر306239التعليم اإلبتدائ 

ي
12اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-07-11اكرام سعيدة306240التعليم اإلبتدائ 

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-11-07اسباعي سعاد306241التعليم اإلبتدائ 

ي
ي رشيدة306242التعليم اإلبتدائ 

13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-02-16الحنف 

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-01-04المسعودي جميلة306243التعليم اإلبتدائ 

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1992-11-30حماموش اسية306244التعليم اإلبتدائ 

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-09-01ام عفاف306245التعليم اإلبتدائ 

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-07-04بايض الميلود306246التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مصطف 306247التعليم اإلبتدائ  13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-09-16الطيت 

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-09-13بحباح حنان306248التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-01-18والدن سليمة306249التعليم اإلبتدائ 

ي
ة306250التعليم اإلبتدائ  13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-06-26انهاري سمير

ي
ي المصطف 306251التعليم اإلبتدائ 

13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-12-16الزهت 

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-07-08عالم عبد االاله306252التعليم اإلبتدائ 

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-11-30عريش سكينة306253التعليم اإلبتدائ 

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-03-09بغيدة فائزة306254التعليم اإلبتدائ 

ي
ي رشيدة306255التعليم اإلبتدائ 

13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-03-13الحست 

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-05-13شمالل خديجة306256التعليم اإلبتدائ 

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-11-23الكوال محمد306257التعليم اإلبتدائ 

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-11-02االدريسي نادية306258التعليم اإلبتدائ 

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-07-10بهطاط لبت 306259التعليم اإلبتدائ 

ي
13اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-05-25الغزالي أحالم306260التعليم اإلبتدائ 

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-05-20الفاللي عزيز306261التعليم اإلبتدائ 

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-12-06قادري مريم306262التعليم اإلبتدائ 

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-08-21العشوي سهام306263التعليم اإلبتدائ 
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-02-14فنوش نورة306264التعليم اإلبتدائ 

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-01-06السعيدي حليمة306265التعليم اإلبتدائ 

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-09-06المتوكيل هدى306266التعليم اإلبتدائ 

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-07-23لموير أميمة306267التعليم اإلبتدائ 

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-02-09الرشيدي محمد انور306268التعليم اإلبتدائ 

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-09-10زكري نرجس306269التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حمزة306270التعليم اإلبتدائ 

14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-08-03الرحمائ 

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-06-16مستقري روياء306271التعليم اإلبتدائ 

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-09-22حيمري فاطمة306272التعليم اإلبتدائ 

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-10-16اشطاطر منعم306273التعليم اإلبتدائ 

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-08-07مجوط نجاة306274التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حمزة306275التعليم اإلبتدائ 

14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-07-25الحسايت 

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-03-25ادريسي حسنة306276التعليم اإلبتدائ 

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-03-01والدي نسيمة306277التعليم اإلبتدائ 

ي
ي هشام306278التعليم اإلبتدائ 

14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-09-22مخف 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-10-05ملوكي نادية306279التعليم اإلبتدائ 

ي
ي خديجة306280التعليم اإلبتدائ 

14اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-06-15المدئ 

ي
اوي هاجر306281التعليم اإلبتدائ  15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-01-01بوض 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-02-22الطعام ماجدولير 306282التعليم اإلبتدائ 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-12مقران بوجمعة306283التعليم اإلبتدائ 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-10-05ازكيكو فاطمة الزهراء306284التعليم اإلبتدائ 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-12-10بوتويل اسية306285التعليم اإلبتدائ 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-05-16جمال عمر306286التعليم اإلبتدائ 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-05-08بوروى شيماء306287التعليم اإلبتدائ 

ي
ة306288التعليم اإلبتدائ  15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-10-31بوطويل نصير

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-06-17كركيط لوبنة306289التعليم اإلبتدائ 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-07-31بزي سناء306290التعليم اإلبتدائ 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-03-09زلماط فاطمة306291التعليم اإلبتدائ 

ي
ودي جهاد306292التعليم اإلبتدائ  15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-01-15الي 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-06-29بودوش عفراء306293التعليم اإلبتدائ 
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مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-07-16زكراري وئام306294التعليم اإلبتدائ 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-05-08بهير إكرام306295التعليم اإلبتدائ 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-10-11دردور إلهام306296التعليم اإلبتدائ 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-01-01زكري يوسف306297التعليم اإلبتدائ 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-09-28شعنان ليل306298التعليم اإلبتدائ 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-10-09عواج أسماء306299التعليم اإلبتدائ 

ي
15اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-01-16بهيدي إلهام306300التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-03-06لشخم كريمة306301التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-06-27مطروح مروان306302التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-07-04داودي اكرام306303التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-06-16حاكمي اميمة306304التعليم اإلبتدائ 

ي
ي رضوان306305التعليم اإلبتدائ 

16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-09-13مزيائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-12-03القندوسي الهام306306التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-01-27الكحص توفيق306307التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-01-01السالمي محمد306308التعليم اإلبتدائ 
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-04-21المتوكل فاطمة306309التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-06-02معاش الهام306310التعليم اإلبتدائ 

ي
ي محمد306311التعليم اإلبتدائ  16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-04-08الشايت 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-12درويش يوسف306312التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-11-17القاديري هدى306313التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-09-26بنان غزالن306314التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-01-01راشق نبيلة306315التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-05-29معمري فرح306316التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-09-26الجمغيلي محمد306317التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-03-16ملخوتة خديجة306318التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-02-01اشهيبة هدى306319التعليم اإلبتدائ 

ي
16اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-09-19رشيد لمياء306320التعليم اإلبتدائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-25رحو مرضية306321التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حسناء306322التعليم اإلبتدائ 

17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-02-26الدخيسر

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-06-12نصاف مريم306323التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-12-27ضو كوثر306324التعليم اإلبتدائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-01-23شعبان مريم306325التعليم اإلبتدائ 

ي
ي306326التعليم اإلبتدائ 

17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-08-01العيساوي عبد الغائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-03-08الهواري فيصل306327التعليم اإلبتدائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-06-15لعوج حفصة306328التعليم اإلبتدائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-01-15أبلعيد عزيزة306329التعليم اإلبتدائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-12-13الكي   حنان306330التعليم اإلبتدائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-01-01إسماعيلي تورية306331التعليم اإلبتدائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-06-29خمار فايزة306332التعليم اإلبتدائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-02-25بوشفر عصام306333التعليم اإلبتدائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-01-01العالوة سعاد306334التعليم اإلبتدائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-06-01زعزوع لمياء306335التعليم اإلبتدائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-05-25الخادير سناء306336التعليم اإلبتدائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-01-29زروالي حفيظة306337التعليم اإلبتدائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-03-24لشقر طارق306338التعليم اإلبتدائ 
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المديرية
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-07-13النبالي اميمة306339التعليم اإلبتدائ 

ي
17اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-12-03أفشتال وردية306340التعليم اإلبتدائ 

ي
18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-05-27القسوي هدى306341التعليم اإلبتدائ 

ي
ي كمال306342التعليم اإلبتدائ 

18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-03-27اسليمائ 

ي
18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-09-10غزيل إيمان306343التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حورية306344التعليم اإلبتدائ  18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-04-20حاح 

ي
18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-07-15عائشة الربوز306345التعليم اإلبتدائ 

ي
ي زكرياء306346التعليم اإلبتدائ 

18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-07-09اليوسف 

ي
18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-22الفاللي احمد306347التعليم اإلبتدائ 

ي
18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-11-04مجاهيد خليل306348التعليم اإلبتدائ 

ي
18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-08-28اعبوش سعاد306349التعليم اإلبتدائ 

ي
18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-06-11عزي أحمد306350التعليم اإلبتدائ 

ي
18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-01-13قادري وفاء306351التعليم اإلبتدائ 

ي
18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-07-21البقالي طارق306352التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عاطف306353التعليم اإلبتدائ 

18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-02-05مخف 
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-02-26هرموش زكرياء306354التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة306355التعليم اإلبتدائ 

18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-02-06الهوئ 

ي
18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-06-15خزرون الزهرة306356التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مينة306357التعليم اإلبتدائ 

18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-08-19ادريسي سغروشت 

ي
18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-12-08لعشاري شيماء306358التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سعاد306359التعليم اإلبتدائ 

18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-08-02الحمدائ 

ي
18اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-10-30العينير  فاطمة الزهراء306360التعليم اإلبتدائ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-08-09أكيلي أنيسة306361التعليم اإلبتدائ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-02-27بن احمد حبيبة306362التعليم اإلبتدائ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-07-19عباد كوثر306363التعليم اإلبتدائ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-01-12لكحل مصطف 306364التعليم اإلبتدائ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-12-17لطرش إبراهيم306365التعليم اإلبتدائ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-04-09الوشيكلي محمد306366التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عبد المنعم306367التعليم اإلبتدائ 

19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-09-02الكنوئ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-05-08مختاري أميمة306368التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-09-16بن حمو حفصة306369التعليم اإلبتدائ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-09-27صبار عزالدين306370التعليم اإلبتدائ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-04-06المستفيد ابتسام306371التعليم اإلبتدائ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-05-17ولهاك نجوى306372التعليم اإلبتدائ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-12-05الوردي ليل306373التعليم اإلبتدائ 

ي
ي جمعة إكرام306374التعليم اإلبتدائ  19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-11-27أئ 

ي
ي فاطمة الزهراء306375التعليم اإلبتدائ 

19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-07-01كيالئ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-03-10نجاح فاطمة306376التعليم اإلبتدائ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-01-20حدو ابتهال306377التعليم اإلبتدائ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-04-22مدان سارة306378التعليم اإلبتدائ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-06-01بوطوالة فاطمة306379التعليم اإلبتدائ 

ي
19اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-03-25الكواللي غزالن306380التعليم اإلبتدائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-01-30كاملي ابراهيم306381التعليم اإلبتدائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-05-01شارف الهام306382التعليم اإلبتدائ 

ي
ي رجاء306383التعليم اإلبتدائ 

 
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-11-01تالع



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-04-14مالل حنان306384التعليم اإلبتدائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-06-17العنب حفصة306385التعليم اإلبتدائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-06-09النويرص يونس306386التعليم اإلبتدائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-09-17تداوت كوتر306387التعليم اإلبتدائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-08-27المغراوي خديجة306388التعليم اإلبتدائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-08-19ادرن محمد306389التعليم اإلبتدائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2002-01-05رضاح ابتسام306390التعليم اإلبتدائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-02-04بلقشاب حليمة306391التعليم اإلبتدائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-09-02القوح رباب306392التعليم اإلبتدائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-01-01الساعدي سامية306393التعليم اإلبتدائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-07-16زروق نادية306394التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حسناء306395التعليم اإلبتدائ  20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-12-16اليعكوئ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-01زنيدي لطيفة306396التعليم اإلبتدائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-07النوالي ايمان306397التعليم اإلبتدائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-02-27سيي  سفيان306398التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي نادية306399التعليم اإلبتدائ 

20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-04-29السلطائ 

ي
20اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-07-19سعيدي فدوى306400التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-01-14ميلودي أمال306401التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2001-03-31صلحي هاجر306402التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-03-05بليلش نورة306403التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-09-24غرسال رحاب306404التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عزيزة306405التعليم اإلبتدائ 

21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-09-10البوزيائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-12-30عبيد حفيظة306406التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-06-29برتال حياة306407التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-09-15جعوان هاجر306408التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-09-10شهبون الباتول306409التعليم اإلبتدائ 

ي
ي غزالن306410التعليم اإلبتدائ 

21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-03-17الوزائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-01-26قضاض هجر306411التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-03-15بل فرح ماجدة306412التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-02-17بادة نادية306413التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-04-12الحوتة صفاء306414التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-08-21الحمداوي سكينة306415التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-01-26تاغيت أمل306416التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-03-20بلفقيه أميمة306417التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1997-02-06زكاغ سكينة306418التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-15الوالي هبة306419التعليم اإلبتدائ 

ي
21اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-06-29االزعر هاجر306420التعليم اإلبتدائ 

ي
22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-12-22عبد العالي حورية306421التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاتحة306422التعليم اإلبتدائ  22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-03-05المحجوئ 

ي
22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-04-09االركو سعيد306423التعليم اإلبتدائ 

ي
22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-02-16رحيوي الهام306424التعليم اإلبتدائ 

ي
22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-03-10بودرع خاليد306425التعليم اإلبتدائ 

ي
22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-03-12افشتال عزالدين306426التعليم اإلبتدائ 

ي
22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-07-28البخاري سهام306427التعليم اإلبتدائ 

ي
22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-09-20براهمي نهيلة306428التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-09-21حامد هللا هجر306429التعليم اإلبتدائ 

ي
22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-09-25عبد الوهاب وئام306430التعليم اإلبتدائ 

ي
ة306431التعليم اإلبتدائ  ي سمير

22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-01-03حست 

ي
ودي أحمد306432التعليم اإلبتدائ  22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-08-15الي 

ي
22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-10-10تحاجيت رشيدة306433التعليم اإلبتدائ 

ي
ات صفاء306434التعليم اإلبتدائ  22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-05-05بوض 

ي
22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-05-03بدوري جمعة306435التعليم اإلبتدائ 

ي
22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1996-07-10القاسمي إبراهيم306436التعليم اإلبتدائ 

ي
22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج2000-03-27رحمون حنان306437التعليم اإلبتدائ 

ي
اك اكرام306438التعليم اإلبتدائ  22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1994-06-03الرسر

ي
ضور سلوى306439التعليم اإلبتدائ  22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1998-09-07ض 

ي
22اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-02-13مرابط أمال306440التعليم اإلبتدائ 

ي
23اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1999-03-19زرار هند306441التعليم اإلبتدائ 

ي
23اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1993-12-11الهشمي رشيد306442التعليم اإلبتدائ 

ي
23اإلدريسي: الثانوية اإلعداديةجرسيفمزدوج1995-10-01لحمر فاطمة الزهراء306443التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-02-19خير منار308001التعليم اإلبتدائ 

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-08-01صابير خالد308002التعليم اإلبتدائ 

ي
ي شيماء308003التعليم اإلبتدائ 

1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-11-07العيشوسر

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-09-19بوسنينة شيماء308004التعليم اإلبتدائ 

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-02-03شكري بهيجة308005التعليم اإلبتدائ 

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-03-29بلمختار فدوى308006التعليم اإلبتدائ 

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-07-21اعدري توفيق308007التعليم اإلبتدائ 

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-02-22الصديق فريد308008التعليم اإلبتدائ 

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-02-07جرودي يوسف308009التعليم اإلبتدائ 

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-01-09عريبا فدوى308010التعليم اإلبتدائ 

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-03-08مسعودي نهيلة308011التعليم اإلبتدائ 

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-08-20بوخنفرة عبد القادر308012التعليم اإلبتدائ 

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-04-11معمري بدر308013التعليم اإلبتدائ 

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-09-05عال سهام308014التعليم اإلبتدائ 

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-09-20بوشامة خديجة308015التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-01-01حمداوي امال308016التعليم اإلبتدائ 

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-05-13االعرج محمد308017التعليم اإلبتدائ 

ي
ى308018التعليم اإلبتدائ  1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-12-13معزوزي بوشر

ي
1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-11-23بالرحيلي فتيحة308019التعليم اإلبتدائ 

ي
ى308020التعليم اإلبتدائ  1الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-10-07بوحفص برسر

ي
2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-07-18طلحة سلسبيل308021التعليم اإلبتدائ 

ي
ي اسماء308022التعليم اإلبتدائ 

2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-08-30خرباسر

ي
ي شيماء308023التعليم اإلبتدائ  2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-02-13حاح 

ي
2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-08-13الصبار خليد308024التعليم اإلبتدائ 

ي
2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-10-10دادي عفاف308025التعليم اإلبتدائ 

ي
2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-09-29بوعميش سمية308026التعليم اإلبتدائ 

ي
2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-05-08لكحل فريدة308027التعليم اإلبتدائ 

ي
ي لطيفة308028التعليم اإلبتدائ  2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-07-16المحجوئ 

ي
2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-12-07شيكر منير308029التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حنان308030التعليم اإلبتدائ 

 
2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-06-10شحالف



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي مراد308031التعليم اإلبتدائ 

2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-11-06اوتيكت 

ي
ي فاطمة الزهراء308032التعليم اإلبتدائ  2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-11-07خيي 

ي
2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-06-01سعيد مريم308033التعليم اإلبتدائ 

ي
2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-10-14برحيلي وهيبة308034التعليم اإلبتدائ 

ي
2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-01-04عبو سمية308035التعليم اإلبتدائ 

ي
2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-01-16مساعدي هند308036التعليم اإلبتدائ 

ي
2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-02-09سعيدان عزيزة308037التعليم اإلبتدائ 

ي
2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-05-13عمران أمال308038التعليم اإلبتدائ 

ي
ي جمال308039التعليم اإلبتدائ 

2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-01-12لخليف 

ي
ة308040التعليم اإلبتدائ  2الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-10-26معروف كي  

ي
3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-02-24السباعي محمد308041التعليم اإلبتدائ 

ي
3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-07-12قريشل فاطمة الزهراء308042التعليم اإلبتدائ 

ي
3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-01-11زكاري عزالدين308043التعليم اإلبتدائ 

ي
3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-06-14جويمعات مونية308044التعليم اإلبتدائ 

ي
3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-07-08زايدي حليمة308045التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي فاطمة الزهراء308046التعليم اإلبتدائ 

3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-11-08مومت 

ي
ي308047التعليم اإلبتدائ 

3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-01-01بوصبيع عبد الغت 

ي
3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-07-10شيكي مريم308048التعليم اإلبتدائ 

ي
3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-07-07ادريسي عبد الرزاق308049التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ايمان308050التعليم اإلبتدائ  3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-04-10بيت 

ي
ي حليمة308051التعليم اإلبتدائ 

 
3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-02-19معروف

ي
ف308052التعليم اإلبتدائ  ي اشر

وئ  3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-10-10الجي 

ي
ي ياسير 308053التعليم اإلبتدائ 

3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-05-28ماموئ 

ي
3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-10-07محروك عفاف308054التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ايمان308055التعليم اإلبتدائ 

3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-07-12دحمائ 

ي
3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-01-12بنحدو شيماء308056التعليم اإلبتدائ 

ي
3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-07-14الفاللي عبد الحميد308057التعليم اإلبتدائ 

ي
3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-12-12حمدوي هناء308058التعليم اإلبتدائ 

ي
3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-05-19بوبكري جميلة308059التعليم اإلبتدائ 

ي
3الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-11-08بلمامون سليمة308060التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-10-10مهديوي يوسف308061التعليم اإلبتدائ 

ي
4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-08-10قاسمي بدر308062التعليم اإلبتدائ 

ي
4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-01-27امرجيج رشيد308063التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فتيحة308064التعليم اإلبتدائ  4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-10-31صغير

ي
4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-10-27سباحي أسية308065التعليم اإلبتدائ 

ي
4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-10-20مختاري سهام308066التعليم اإلبتدائ 

ي
4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-06-25بن اعراب سليمة308067التعليم اإلبتدائ 

ي
4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-10-28مستعيد المهدي308068التعليم اإلبتدائ 

ي
4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-04-03المحتال حنان308069التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مريم308070التعليم اإلبتدائ 

4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-01-06عمرائ 

ي
ي محمد308071التعليم اإلبتدائ 

4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-01-01لعرايسر

ي
4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-03-27قنو محمد308072التعليم اإلبتدائ 

ي
يف محمد308073التعليم اإلبتدائ  4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-11-19الرسر

ي
ي حنان308074التعليم اإلبتدائ 

4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1992-12-23دحمائ 

ي
4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-12-18التومي سناء308075التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-06-21حمادي هدى308076التعليم اإلبتدائ 

ي
4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-06-26حمو نزهة308077التعليم اإلبتدائ 

ي
4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-01-15مناي هدى308078التعليم اإلبتدائ 

ي
4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-08-19بنعو هاجر308079التعليم اإلبتدائ 

ي
ي العزيزة308080التعليم اإلبتدائ 

4الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-04-08المريت 

ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-01-14وارقية ياش308081التعليم اإلبتدائ 

ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-12-30عبد الرحيم وهيبة308082التعليم اإلبتدائ 

ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-04-01بلحبيب خولة308083التعليم اإلبتدائ 

ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-07-07سنحنود عائشة308084التعليم اإلبتدائ 

ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-06-24حيمري زينب308085التعليم اإلبتدائ 

ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-04-09دهنون اكرام308086التعليم اإلبتدائ 

ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-02-27المول وفاء308087التعليم اإلبتدائ 

ي
ي منية308088التعليم اإلبتدائ 

5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-10-02مهت 

ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-03-10نوالي محمد308089التعليم اإلبتدائ 

ي
ي إنصاف308090التعليم اإلبتدائ  5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-12-03غرئ 
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ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-03-01بوشطاط سعاد308091التعليم اإلبتدائ 

ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-10-08ناضي رانية308092التعليم اإلبتدائ 

ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-05-14امقران فاطمة308093التعليم اإلبتدائ 

ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-11-04بابعلي محمد308094التعليم اإلبتدائ 

ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-03-08مالكي اكرام308095التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة الزهراء308096التعليم اإلبتدائ 

5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-11-11غزوائ 

ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-09-10باعزيز لمياء308097التعليم اإلبتدائ 

ي
ي الزهراء308098التعليم اإلبتدائ  5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-02-26طيت 

ي
ي فاطمة308099التعليم اإلبتدائ 

5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-08-15قظيف 

ي
5الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-06-16موهوب حنان308100التعليم اإلبتدائ 

ي
ي حليمة308101التعليم اإلبتدائ  6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-01-15بلعرئ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-01-02األزرق سفيان308102التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سمية308103التعليم اإلبتدائ 

6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-04-29المخف 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-06-16احميدات مريم308104التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-01-01بوحفاص حليمة308105التعليم اإلبتدائ 
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ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-10-12بزاوي مريم308106التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-12-21حشو ابتسام308107التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-04-05سلكي سهام308108التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-01-19بادة هدى308109التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-12-12فاتح لمياء308110التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-11-01المختاري محمد308111التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-06-19بوراس مريم308112التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-06-18عمراوي نوال308113التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-08-23احلكاوي يطو308114التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-04-09الخمسي طارق308115التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-02-28حسناوي رقية308116التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-01-16مختاري اكرام308117التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-01-04كديدة حياة308118التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-10-14اومازوز اسماعيل308119التعليم اإلبتدائ 

ي
6الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-06-01الجالي محمد308120التعليم اإلبتدائ 
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ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-02-13عزاوي يوسف308121التعليم اإلبتدائ 

ي
ي شيماء308122التعليم اإلبتدائ 

 
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-04-09زحاف

ي
ي نوال308123التعليم اإلبتدائ 

7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-03-14الدحمائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-12-15هرماز توفيق308124التعليم اإلبتدائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-11-05سويسي مروة308125التعليم اإلبتدائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-12-26لكو حفصاء308126التعليم اإلبتدائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-01-11اجحجاح فاطمة308127التعليم اإلبتدائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-12-11اوقسو وسام308128التعليم اإلبتدائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-08-03الهاللي فاطمة الزهراء308129التعليم اإلبتدائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-07-30شاوي شيماء308130التعليم اإلبتدائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-09-27كرادي نسيمة308131التعليم اإلبتدائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-04-13الداودي محمد308132التعليم اإلبتدائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-09-24سنحنود راضية308133التعليم اإلبتدائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-08-13عموش فدوى308134التعليم اإلبتدائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-04-08قطيط حنان308135التعليم اإلبتدائ 
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ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي لطيفة308136التعليم اإلبتدائ 

7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-03-10االعرابسر

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-02-05ويلول فتيحة308137التعليم اإلبتدائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-03-29لبيض فيصل308138التعليم اإلبتدائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-07-30ولد عنان سكينة308139التعليم اإلبتدائ 

ي
7الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-11-17صياد شيماء308140التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-11-16بنسعد كوثر308141التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-03-04بحباحي فاطمة الزهراء308142التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-06-01بنمهدي سلم308143التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-04-30أولمجدوب محمد308144التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-06-14لحاللي عامر308145التعليم اإلبتدائ 

ي
ة308146التعليم اإلبتدائ  8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-11-01بواألنوار نصير

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-06-02ادو مريم308147التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-10-26بزا فاطمة308148التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-04-05بوكنانة وفاء308149التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-01-25حمو خديجة308150التعليم اإلبتدائ 
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ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-11-06ابوي  هي اميمة308151التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-09-01مناي الهام308152التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-11-06احميدي حميد308153التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-03-01اوضلي وسيمة308154التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-07-01بنعبوبو منال308155التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-02-17طايطاي سكينة308156التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-08-20بطاحي فاطنة308157التعليم اإلبتدائ 

ي
8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-04-04قادى عبدالقادر308158التعليم اإلبتدائ 

ي
ي إكرام308159التعليم اإلبتدائ  8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-10-26الصبائ 

ي
ى308160التعليم اإلبتدائ  8الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-04-15عمراوي برسر

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-10-19طرشون عبد الوهاب308161التعليم اإلبتدائ 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-12-24حمير  اسماء308162التعليم اإلبتدائ 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-11-19حيدة غزالن308163التعليم اإلبتدائ 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-04-26الصالحي كمال308164التعليم اإلبتدائ 

ي
ي هاجر308165التعليم اإلبتدائ 

9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-07-07الشمسر
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-07-06عيساوي وفاء308166التعليم اإلبتدائ 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-12-18مفلح فاطمة الزهراء308167التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عبد الحق308168التعليم اإلبتدائ  9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-03-01الطيت 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-08-15لشهب فاطمة308169التعليم اإلبتدائ 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-04-02اتعلط عبد الكريم308170التعليم اإلبتدائ 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-07-16حمداوي هدى308171التعليم اإلبتدائ 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-05-20جهر لوبت 308172التعليم اإلبتدائ 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-02-14القلعي محمد308173التعليم اإلبتدائ 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-05-01بونوة مراد308174التعليم اإلبتدائ 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-05-20السعيدي محمد308175التعليم اإلبتدائ 

ي
ي نجاة308176التعليم اإلبتدائ  9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-04-02الطيت 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-07-06مضياف سكينة308177التعليم اإلبتدائ 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-10-15مقور صباح308178التعليم اإلبتدائ 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-09-20مسعودي نوال308179التعليم اإلبتدائ 

ي
9الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-11-16هنانا محجوبة308180التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-01-01الزريولي المهدي308181التعليم اإلبتدائ 

ي
ي أمينة308182التعليم اإلبتدائ 

 
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-05-19الحشالف

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-10-03بنطالب سامية308183التعليم اإلبتدائ 

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-11-27موساوي حليمة308184التعليم اإلبتدائ 

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-03-28المخطاري حليمة308185التعليم اإلبتدائ 

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-10-01بودويد هاجر308186التعليم اإلبتدائ 

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-10-26عابو شيماء308187التعليم اإلبتدائ 

ي
ة308188التعليم اإلبتدائ  10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-10-24بابا عيسي سمير

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-12-15العباسي فتيحة308189التعليم اإلبتدائ 

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-05-22بنعيس مريم308190التعليم اإلبتدائ 

ي
ف الدين308191التعليم اإلبتدائ  10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-12-27لشعل شر

ي
ي رشيد308192التعليم اإلبتدائ 

10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-12-31الوزائ 

ي
ي ياسير 308193التعليم اإلبتدائ 

10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-10-01الرمضائ 

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-04-01بوطاهر حورية308194التعليم اإلبتدائ 

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-01-03حالي منال308195التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-12-10بنعلي عبد الرزاق308196التعليم اإلبتدائ 

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-02-06ازيرار ادريس308197التعليم اإلبتدائ 

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-10-11بوتديست يوسف308198التعليم اإلبتدائ 

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-04-01عالل اكرام308199التعليم اإلبتدائ 

ي
10الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-01-28بورزيق حنان308200التعليم اإلبتدائ 

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-06-13عزة دينة308201التعليم اإلبتدائ 

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-01-17كسو نورة308202التعليم اإلبتدائ 

ي
ي اسماعيل308203التعليم اإلبتدائ  11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-09-14خرص 

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-01-17بطاحي ليل308204التعليم اإلبتدائ 

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-05-10مصباح عبد هللا308205التعليم اإلبتدائ 

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-10-04محدان شيماء308206التعليم اإلبتدائ 

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-10-16العيساوي فريد308207التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ياسير 308208التعليم اإلبتدائ 

 
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-05-27الحاف

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-10-15علوي الطيب308209التعليم اإلبتدائ 

ي
ي أسماء308210التعليم اإلبتدائ 

11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-11-16عكروسر
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-07-05بوحوت هدى308211التعليم اإلبتدائ 

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-11-02عبو ايوب308212التعليم اإلبتدائ 

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-09-30مفتاح هدى308213التعليم اإلبتدائ 

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-03-10حيدة تورية308214التعليم اإلبتدائ 

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-04-01عابد جمعة308215التعليم اإلبتدائ 

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-10-03شطوان حفصة308216التعليم اإلبتدائ 

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-12-25مستاري مريم308217التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سكينة308218التعليم اإلبتدائ 

11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-05-08دحمائ 

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-04-03قادي اسماعيل308219التعليم اإلبتدائ 

ي
11الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-10-18محدان لمياء308220التعليم اإلبتدائ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-12-11جفان نادية308221التعليم اإلبتدائ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-07-18النوالي فتحي308222التعليم اإلبتدائ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-01-19لعبيدي أحمد308223التعليم اإلبتدائ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-02-01افقير اكرام308224التعليم اإلبتدائ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-06-05حميدوش مصطف 308225التعليم اإلبتدائ 
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مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي اسمهان308226التعليم اإلبتدائ  12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-02-28مير

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-01-04حسناوي حسناء308227التعليم اإلبتدائ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-01-13عال سهام308228التعليم اإلبتدائ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-07-30والحاج ابتسام308229التعليم اإلبتدائ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-07-19بنشغلوف ايمان308230التعليم اإلبتدائ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-10-17بوعمامة مريم308231التعليم اإلبتدائ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-12-31الداودي هدى308232التعليم اإلبتدائ 

ي
ي رابح308233التعليم اإلبتدائ  12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-08-13مجدوئ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-04-26البداوي أسماء308234التعليم اإلبتدائ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-01-01الحميدي فرح308235التعليم اإلبتدائ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-12-19اقلوف حبيبة308236التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سامية308237التعليم اإلبتدائ 

12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-01-06حديت 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-09-23زعكون سارة308238التعليم اإلبتدائ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-12-08جابري محمد308239التعليم اإلبتدائ 

ي
12الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-12-28مدور وهيبة308240التعليم اإلبتدائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي خديجة308241التعليم اإلبتدائ  13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-09-24الطيت 

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-02-07لشهب هاجر308242التعليم اإلبتدائ 

ي
يكي محمد308243التعليم اإلبتدائ 

13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-01-01الرسر

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-07-30احفران فاطمة الزهراء308244التعليم اإلبتدائ 

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-08-28عال حنان308245التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عائشة308246التعليم اإلبتدائ 

13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-06-30الشويبت 

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-03-26سكرنات ياسير 308247التعليم اإلبتدائ 

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-12-28احميدات وضيحة308248التعليم اإلبتدائ 

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-10-08بنطيب عبدالواحد308249التعليم اإلبتدائ 

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-01-20المعزوزي حسناء308250التعليم اإلبتدائ 

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-05-06النصيص سمية308251التعليم اإلبتدائ 

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-09-20امنشار اسماعيل308252التعليم اإلبتدائ 

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-08-01الخو ابتسام308253التعليم اإلبتدائ 

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-06-20العجعاج سمير308254التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة308255التعليم اإلبتدائ 

13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-04-29العوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-01-20مراضو عبد الرحمان308256التعليم اإلبتدائ 

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-08-16بنكاك آمنة308257التعليم اإلبتدائ 

ي
ي نجية308258التعليم اإلبتدائ 

13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-05-10الدحائ 

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-11-10الطويل فاطمة الزهراء308259التعليم اإلبتدائ 

ي
13الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-12-07أوصاف فاطمة308260التعليم اإلبتدائ 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-03-01بعيليش ربيعة308261التعليم اإلبتدائ 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-11-16الدراز خالد308262التعليم اإلبتدائ 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-09-12جلولي حليمة308263التعليم اإلبتدائ 

ي
ي أيمن308264التعليم اإلبتدائ  14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-09-21لحجاح 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-04-09ومو إيمان308265التعليم اإلبتدائ 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-07-01احميدات محمد308266التعليم اإلبتدائ 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-03-22طاهري بدر الدين308267التعليم اإلبتدائ 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-11-07بنتومية رجاء308268التعليم اإلبتدائ 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-06-29الوادفلي حنان308269التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سارة308270التعليم اإلبتدائ  14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-09-20الرقيت 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ة308271التعليم اإلبتدائ  14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-10-02التازي سمير

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-01-04ولدعلي أحالم308272التعليم اإلبتدائ 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-06-05بن اعمرو سعاد308273التعليم اإلبتدائ 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-07-11المير فاطمة308274التعليم اإلبتدائ 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-09-10المسعودي فدوى308275التعليم اإلبتدائ 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-11-20بوبكري مريم308276التعليم اإلبتدائ 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-07-13عدادي سهام308277التعليم اإلبتدائ 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-09-07بورزة حسن308278التعليم اإلبتدائ 

ي
14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-01-23باكو يونس308279التعليم اإلبتدائ 

ي
ة308280التعليم اإلبتدائ  ي سمير

14الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-11-17المخف 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-12-15اخريصي فاطنة308281التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-11-18بصيالت سمية308282التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-12-17القسم فاطمة308283التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-09-30قريويط أحمد308284التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-09-27جويط ميمون308285التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-12-10مشيدة حياة308286التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-01-01الداودي فريد308287التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-10-25العبدالوي سناء308288التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-10-02محسير  رشيدة308289التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-03-01حاكمي شيماء308290التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-09-19بنميمون ايمان308291التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-09-18محفوظ سمية308292التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-11-16شهالوي غزالن308293التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-08-01بوحميدة نادية308294التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عبدالرحمان308295التعليم اإلبتدائ 

15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-05-22لخليف 

ي
ي حنان308296التعليم اإلبتدائ 

15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-02-05ابريت 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-04-17يكن رجاء308297التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-05-29مالكي خولة308298التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-07-27حناش محمد308299التعليم اإلبتدائ 

ي
15الفتح: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-05-02احلولي سعاد308300التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-05-03الصغير عزيز308301التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ي لبت 308302التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-02-04الحسوئ 
1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-08-19اعطلة محمد308303التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-12-25الطويل محمد308304التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ي وئام308305التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-07-03المحجوئ 

1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-08-30مراضو فاطمة308306التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-10-25حنوت حنان308307التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ي سعاد308308التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-05-01بنعيت 
1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-01-12أمرجيج شيماء308309التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-06-08بلخادم هند308310التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ة أسامة308311التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-03-18حمير

1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-01-09اغراي يوسف308312التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-07-20اعمير ايمان308313التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-01-27أيوب عبدالهادي308314التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-08-19خوجة نرسين308315التعليم اإلبتدائ 

1القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-06-21عيساوي حسناء308316التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-03-28معراض العيد308317التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-04-01بوجطاط عبدالعالي308318التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2001-11-18تخالل ابتهال308319التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-10-21عالوي حمزة308320التعليم اإلبتدائ 

1القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-07-15الصديق سناء308321التعليم اإلبتدائ 

2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-12-16بلعباس يونس308322التعليم اإلبتدائ 

2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-11-20عياد بدر الدين308323التعليم اإلبتدائ 

2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-01-04باهدي فاطمة308324التعليم اإلبتدائ 

2القاض 

ي
ي وهيبة308325التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-03-20احسيت 
2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-08-10مكطوف مريم308326التعليم اإلبتدائ 

2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-04-06الببكاري فاطمة الزهراء308327التعليم اإلبتدائ 

2القاض 

ي
ي كوثر308328التعليم اإلبتدائ 

 
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-05-21صدوف

2القاض 

ي
ي شادية308329التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-10-08نصف 
2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-07-01الحنفاض عائشة308330التعليم اإلبتدائ 

2القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
همي زكرياء308331التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-09-02الي 

2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-06-18بوخنفرة رشيدة308332التعليم اإلبتدائ 

2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2001-12-09اتسولي نوال308333التعليم اإلبتدائ 

2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-10-01مصباح الخالدي308334التعليم اإلبتدائ 

2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-11-07مالكي احمد308335التعليم اإلبتدائ 

2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-11-07المعمري مصطف 308336التعليم اإلبتدائ 

2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-12-23سوناين جميلة308337التعليم اإلبتدائ 

2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-07-06رطيل حسناء308338التعليم اإلبتدائ 

2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-02-16معمري إبتسام308339التعليم اإلبتدائ 

2القاض 

ي
ي ابراهيم308340التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-07-27موجائ 
2القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-02-16الحوات حنان308341التعليم اإلبتدائ 

3القاض 

ي
ي منال308342التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-08-25كعواسر
3القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-12-19حموا كوثر308343التعليم اإلبتدائ 

3القاض 

ي
ي هشام308344التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-08-23العوئ 
3القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-02-26البدالي محمد308345التعليم اإلبتدائ 

3القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-06-16لحيدي نورية308346التعليم اإلبتدائ 

3القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-04-01ارقاس وفاء308347التعليم اإلبتدائ 

3القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-06-24ايت حدو امينة308348التعليم اإلبتدائ 

3القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-11-15محبوب محمد308349التعليم اإلبتدائ 

3القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-11-12امالح شادية308350التعليم اإلبتدائ 

3القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-12-16جبور علي308351التعليم اإلبتدائ 

3القاض 

ي
ودي عبد المغيث308352التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-04-01الي 

3القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-01-22خضاري بدر308353التعليم اإلبتدائ 

3القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-03-05لحروري فاطمة308354التعليم اإلبتدائ 

3القاض 

ي
ي زكية308355التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-08-29حبوئ 

3القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-09-26األحمادي مريم308356التعليم اإلبتدائ 

3القاض 

ي
ي هدى308357التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2001-12-13بنحمائ 
3القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-12-10صابر عبدالصمد308358التعليم اإلبتدائ 

3القاض 

ي
ي إيمان308359التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-07-28جنف 
3القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-08-12زاوي فاطمة الزهراء308360التعليم اإلبتدائ 

3القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-01-19السنوسي فوزية308361التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-07-01العرجان يوسف308362التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-12-21عالم عبدالرحيم308363التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-03-26تحزيمة فائزة308364التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-01-02زوكاغ حبيبة308365التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-10-03بنعلي وفاء308366التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي خديجة308367التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-03-12سيسائ 
4القاض 

ي
ي اخالص308368التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-05-21طيت 

4القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2001-01-19باحدو رقية308369التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-07-21حيدة سامية308370التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-12-28عمراوي فاطمة الزهراء308371التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي زينب308372التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-12-14عثمائ 
4القاض 

ي
ى لبت 308373التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-05-21الي  

4القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-04-07كويجيل سكينة308374التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2001-01-01نووالي صفاء308375التعليم اإلبتدائ 

4القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-07-07لطرش بديعة308376التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-11-12الساسي عبد الجبار308377التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-10-27بن داود احالم308378التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-11-01مكاوي فدوى308379التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-02-04األشعل ليل308380التعليم اإلبتدائ 

4القاض 

ي
ي امال308381التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-06-22قرجيح 

5القاض 

ي
ي أميمة308382التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-09-08بلحاح 

5القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-09-01ادحامنة سعاد308383التعليم اإلبتدائ 

5القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-03-04عزاوي شيماء 308384CHAIMAEالتعليم اإلبتدائ 

5القاض 

ي
ي انور308385التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-01-17لحيائ 
5القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-09-26حم كوثر308386التعليم اإلبتدائ 

5القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-07-01اغويان غزالن308387التعليم اإلبتدائ 

5القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2001-03-04المحمدي عبد الرحيم308388التعليم اإلبتدائ 

5القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-10-02بوروى عزالدين308389التعليم اإلبتدائ 

5القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2001-04-11هكو سهام308390التعليم اإلبتدائ 

5القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-11-22شطوان خديجة308391التعليم اإلبتدائ 

5القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-11-23الغليض يوسف308392التعليم اإلبتدائ 

5القاض 

ي
ي حسن308393التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-03-08دحمائ 
5القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-01-17بن الهداج أيوب308394التعليم اإلبتدائ 

5القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-02-26زريوح محمد308395التعليم اإلبتدائ 

5القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-01-17بنعثمان محمد308396التعليم اإلبتدائ 

5القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-06-19بنسارية بوفلجة308397التعليم اإلبتدائ 

5القاض 

ي
ي عايدة308398التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-08-23صديف 
5القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-02-15زروالي القندوسي308399التعليم اإلبتدائ 

5القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-03-08حمو عبد الناض308400التعليم اإلبتدائ 

5القاض 

ي
ي محمد308401التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-11-23بلحاح 

6القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-11-20الفاللي فاطمة الزهراء308402التعليم اإلبتدائ 

6القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-07-20بنلحسن صفاء308403التعليم اإلبتدائ 

6القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-09-17اويوسف فاطمة308404التعليم اإلبتدائ 

6القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-09-02اوخشاسر عبد القادر308405التعليم اإلبتدائ 

6القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-08-13بوبكري ابتسام308406التعليم اإلبتدائ 

6القاض 

ي
ى الهام308407التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-11-26بهير

6القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-11-26بطاحي محمد308408التعليم اإلبتدائ 

6القاض 

ي
ي يرسا308409التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-02-18بلكنائ 
6القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-02-11قوشيح وداد308410التعليم اإلبتدائ 

6القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-01-26عرصاوي فاطمة308411التعليم اإلبتدائ 

6القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1992-12-30قروع مصطف 308412التعليم اإلبتدائ 

6القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-10-09بنطالب عادل308413التعليم اإلبتدائ 

6القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-08-26فالكي وفاء308414التعليم اإلبتدائ 

6القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-08-24واعلي جليلة308415التعليم اإلبتدائ 

6القاض 

ي
ي هبة308416التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-05-15بلعريت 

6القاض 

ي
ي ياسير 308417التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-07-22زنوئ 
6القاض 

ي
ي كريمة308418التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-02-24بلخير

6القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-06-26لبيض اكرام308419التعليم اإلبتدائ 

6القاض 

ي
ي سكينة308420التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-10-29رشيف 
6القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-07-01زروال امينة308421التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-03-26سليم رجاء308422التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-11-18بوسلهام زليخة308423التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-10-31البوزرازي مريم308424التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-01-14اورحو سعاد308425التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-08-25بوخريص سميناها308426التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-03-04بولهح  حسناء308427التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-12-31المير أسماء308428التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-02-27ازوكاغ رضوان308429التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي صباح308430التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-10-15الطالت 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-06-13شحيتل سومية308431التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ى308432التعليم اإلبتدائ  ي برسر ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-04-09حح 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-05-22بوعيادي جهان308433التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-09-16جابري حياة308434التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-09-04بوعيادي ابتسام308435التعليم اإلبتدائ 

7القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-12-09غزالي حنان308436التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-03-07الزعري هاجر308437التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي فاطمة308438التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-03-16دحمائ 
7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-02-07لكدو زهير308439التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-07-19رحاوي فريدة308440التعليم اإلبتدائ 

7القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-06-18شيبوب ايمان308441التعليم اإلبتدائ 

8القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-10-03مختاري يوسف308442التعليم اإلبتدائ 

8القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-05-18العشاب نبيهة308443التعليم اإلبتدائ 

8القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-11-16أوجرار أميمة308444التعليم اإلبتدائ 

8القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-12-24خالصي إلهام308445التعليم اإلبتدائ 

8القاض 

ي
ي فاطمة الزهراء308446التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-08-23كير

8القاض 

ي
ي فاطمة308447التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-11-17بلخير

8القاض 

ي
ي هجر308448التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-04-25الشقروئ 
8القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-07-18زايد انور308449التعليم اإلبتدائ 

8القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-04-18حادة الشقرة308450التعليم اإلبتدائ 

8القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي محمد308451التعليم اإلبتدائ 

 
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-10-09زلوف

8القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-08-06عبد الموئ  صالح الدين308452التعليم اإلبتدائ 

8القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-01-18مرغاد اكرام308453التعليم اإلبتدائ 

8القاض 

ي
وري وليد308454التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-04-19البرسر

8القاض 

ي
ي االدريسي صباح308455التعليم اإلبتدائ 

يف  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-03-12الرسر
8القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-07-19الزمري خديجة308456التعليم اإلبتدائ 

8القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-09-29الطويل فاطمة الزهراء308457التعليم اإلبتدائ 

8القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-04-07عبد االوي صفاء308458التعليم اإلبتدائ 

8القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2002-01-05عال سمية308459التعليم اإلبتدائ 

8القاض 

ي
ي فاطمة الزهراء308460التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-07-11جالئ 

8القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-06-22بوهرو محمد308461التعليم اإلبتدائ 

9القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-01-26اللمىطي سناء308462التعليم اإلبتدائ 

9القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-05-22لحلو زكية308463التعليم اإلبتدائ 

9القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-07-16سالمي فدوى308464التعليم اإلبتدائ 

9القاض 

ي
ة308465التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-08-03لكدو نصير

9القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ة الزايري308466التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-01-13سمير

9القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-03-14ننتوسي سكينة308467التعليم اإلبتدائ 

9القاض 

ي
ي ياسير 308468التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-12-20لعنائ 
9القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-07-01مزيان مريم308469التعليم اإلبتدائ 

9القاض 

ي
ي اسماعيل308470التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-12-29اغرائ 

9القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-06-03مقدمي فاطمة308471التعليم اإلبتدائ 

9القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-03-07والجاري سهام308472التعليم اإلبتدائ 

9القاض 

ي
ي حنان308473التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-10-06الرحمائ 
9القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-01-01قجو إلهام308474التعليم اإلبتدائ 

9القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-07-09الهدار محمد308475التعليم اإلبتدائ 

9القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-01-07بوكلبة طارق308476التعليم اإلبتدائ 

9القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-05-12معمار نادية308477التعليم اإلبتدائ 

9القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-12-19أزيزى نعيمة308478التعليم اإلبتدائ 

9القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-02-26مشيدة رشيدة308479التعليم اإلبتدائ 

9القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2001-02-13بنرسية سكينة308480التعليم اإلبتدائ 

9القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي حفيظة308481التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-10-03ئ 
10القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-03-23الدازي الحسير 308482التعليم اإلبتدائ 

10القاض 

ي
ي فاطمة الزهراء308483التعليم اإلبتدائ 

 
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-11-21رزاف

10القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-09-27حيمري دنيا308484التعليم اإلبتدائ 

10القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-03-22احبيدي عبد الواحد308485التعليم اإلبتدائ 

10القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-09-07محدوب رانية308486التعليم اإلبتدائ 

10القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-11-01بنعلي كوثر308487التعليم اإلبتدائ 

10القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-07-09الدويري هشام308488التعليم اإلبتدائ 

10القاض 

ي
ي غزالن308489التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-04-19مجدوئ 

10القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-08-02عنرص اسماء308490التعليم اإلبتدائ 

10القاض 

ي
ي نجية308491التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-10-01المحجوئ 

10القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-08-01عمراوي إيناس308492التعليم اإلبتدائ 

10القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-08-07مشعر مريم308493التعليم اإلبتدائ 

10القاض 

ي
ي أميمة308494التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-11-05الدحمائ 
10القاض 

ي
ي فاطمة308495التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-11-17بلخير

10القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2001-06-18بوعميش عفاف308496التعليم اإلبتدائ 

10القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-12-12بطاحي عبدالصمد308497التعليم اإلبتدائ 

10القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-05-12امهارش فتيحة308498التعليم اإلبتدائ 

10القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-04-21عثمان طه308499التعليم اإلبتدائ 

10القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-03-08عامري فاطمة الزهراء308500التعليم اإلبتدائ 

10القاض 

ي
ى308501التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2001-08-21محرزي جي 

11القاض 

ي
كي سهيلة308502التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-02-06الرسر
11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-10-08بنعباس أسماء308503التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي نادية308504التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-08-11رحمائ 
11القاض 

ي
ي العيد308505التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-07-31حبوئ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-01-26مغلي خديجة308506التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-08-02صالحي سارة308507التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-03-10فرجاوي حنان308508التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-12-15عيادي حورية308509التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-04-07يدير عائشة308510التعليم اإلبتدائ 

11القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-11-08برحيل عمر308511التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-06-13محندي حكيمة308512التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-07-02بوعزاوي كمال308513التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-12-17السقلي حسنة308514التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-01-17زيرار ياسير 308515التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2001-03-18موساوي نورالدين308516التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-10-12مشيدة لبت 308517التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-05-07ملمازي لطيفة308518التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-10-05بوشنافة رشيدة308519التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-09-15مازوز عبد العزيز308520التعليم اإلبتدائ 

11القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-12-06ازعل كوثر308521التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-03-19بياط ادريس308522التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-06-05حمزاوي مصطف 308523التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-05-25زروالي محمد308524التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-10-21يونس فاطمة الزهراء308525التعليم اإلبتدائ 

12القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-02-04حبدو احميدان308526التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-06-01عبيد محمد308527التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-11-22لمحمدي مريم308528التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ي فاطمة الزهراء308529التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-03-05عمرائ 
12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-02-02اولمرغاد حسناء308530التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ة308531التعليم اإلبتدائ  ة سمير ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-08-24بوخي  

12القاض 

ي
ا نعيمة308532التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-04-10اعبير 

12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-05-17صالحي سناء308533التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-04-01فارسي كوثر308534التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-04-24اسماعلي مريم308535التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-05-20حسيسو مبارك308536التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-08-30الدادسي رضوان308537التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-07-23اوالكرماض محمد308538التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-12-15سالمة وداد308539التعليم اإلبتدائ 

12القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-08-20اوبضيل فاطمة الزهراء308540التعليم اإلبتدائ 

12القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-11-06هيباوي غزالن308541التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-02-13بوشنافة أسية308542التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-01-20الداودي جواد308543التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-01-26خايوسف فاطمة308544التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-04-19العلوي سارة308545التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-04-02كاسمي ايمان308546التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي  هي سكينة308547التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-09-29الي 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-12-25بنعلي حسناء308548التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-01-04حلومي فؤاد308549التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-07-24اعراب فاطمة الزهراء308550التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-03-05مرحوم فاطمة الزهراء308551التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-04-06بورزمة كوثر308552التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-07-20بداوي اكرام308553التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-06-10الماحي لمياء308554التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي نجوى308555التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-08-27دحمائ 
13القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-07-01التومي ابراهيم308556التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-12-31بوراضي نوال308557التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-05-08مسعودي خالد308558التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2001-08-21غنو مريم308559التعليم اإلبتدائ 

13القاض 

ي
بوب رقية308560التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-02-09شر

13القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1993-03-29طويل أحمد308561التعليم اإلبتدائ 

14القاض 

ي
ي عبدالصمد308562التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-12-09حمدائ 
14القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-03-15موساوي ادريسية308563التعليم اإلبتدائ 

14القاض 

ي
ى بوالعيد308564التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-02-16اوخير

14القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-05-14الزحزوحي اسماعيل308565التعليم اإلبتدائ 

14القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-05-16اسماعيلي اكرام308566التعليم اإلبتدائ 

14القاض 

ي
ي حسن308567التعليم اإلبتدائ 

 
ف ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-02-15اشر

14القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-03-25غمالي خديجة308568التعليم اإلبتدائ 

14القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-05-16الزاوي هشام308569التعليم اإلبتدائ 

14القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-09-02امرجاكو حمو308570التعليم اإلبتدائ 

14القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-06-08اسماعيلي حياة308571التعليم اإلبتدائ 

14القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-10-13أحنان رشيدة308572التعليم اإلبتدائ 

14القاض 

ي
ي كريمة308573التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-02-13المحجوئ 

14القاض 

ي
ى308574التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-05-13بنعبد القادر برسر

14القاض 

ي
ي فاطمة308575التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-08-20اوحسر
14القاض 

ي
ي نعيمة308576التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-08-06حشيسر
14القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-01-03حالي سارة308577التعليم اإلبتدائ 

14القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-08-31الكاموس مريم308578التعليم اإلبتدائ 

14القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-08-14بوعصبية حورية308579التعليم اإلبتدائ 

14القاض 

ي
ي اغديفة308580التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-08-26خرماسر
14القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-06-04اسماعيلي احمد308581التعليم اإلبتدائ 

15القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-07-27خمسي فاطمة الزهراء308582التعليم اإلبتدائ 

15القاض 

ي
ة خولة308583التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2001-09-17اوخرص 

15القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-01-31مستور شيماء308584التعليم اإلبتدائ 

15القاض 

ي
ي ابتسام308585التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-11-21يعكوئ 

15القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1996-05-05اكربوش عائشة308586التعليم اإلبتدائ 

15القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-11-02باك نادية308587التعليم اإلبتدائ 

15القاض 

ي
ي ماجدة308588التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-05-02حسائ 
15القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-04-06ايشو اسماء308589التعليم اإلبتدائ 

15القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-06-09ايت دحمان لبت 308590التعليم اإلبتدائ 

15القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-06-16بوعبو ماجدة308591التعليم اإلبتدائ 

15القاض 

ي
ي سعيدة308592التعليم اإلبتدائ  ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1995-02-20حيجوئ 

15القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1997-01-15األشهب حفصة308593التعليم اإلبتدائ 

15القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-07-29المهداوي احميدة308594التعليم اإلبتدائ 

15القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-06-25قنيش هدى308595التعليم اإلبتدائ 

15القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1998-12-12عال سمية308596التعليم اإلبتدائ 

15القاض 

ي
ي رحاب308597التعليم اإلبتدائ 

ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-05-15رمضائ 
15القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج2000-10-03طرشون حسناء308598التعليم اإلبتدائ 

15القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1999-11-08لقائد نرص الدين308599التعليم اإلبتدائ 

15القاض 

ي
ي عياض: الثانوية التأهيليةفجيجمزدوج1994-07-12هموري محمد308600التعليم اإلبتدائ 

15القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-06-10الهمام فوزية308601التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-04-01واحدي هند308602التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-02-06جباري مارية308603التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-12-01بلي سهام308604التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-02-13بوشاوش الخامسة308605التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-05-01عمري فاطمة308606التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-05-16قدوري زبيدة308607التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-09-19عبد اللوي وفاء308608التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-07-20هكو إكرام308609التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-05-05رزوكي حليمة308610التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-02-12حطري ايمان308611التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-11-30حقاوي مريم308612التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-01-01فجونة حنان308613التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-10-15أجضاض أيوب308614التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-01-01سعيدي كريم308615التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-09-06برعدى عمر308616التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-02-02ناضي أمال308617التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-02-16جوت انتصار308618التعليم اإلبتدائ 

ي
1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-04-20ختان جهاد308619التعليم اإلبتدائ 

ي
ي إكرام308620التعليم اإلبتدائ 

1عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-12-15شقروئ 

ي
2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-01-19الشاهدي اسية308621التعليم اإلبتدائ 

ي
2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-12-01العجوري محمد308622التعليم اإلبتدائ 

ي
ى ايوب308623التعليم اإلبتدائ  2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-12-15ختير

ي
2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-11-23موسي هاجر308624التعليم اإلبتدائ 

ي
2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-04-01طلحة اسماعيل308625التعليم اإلبتدائ 

ي
2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-12-16اعراب يوسف308626التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سمية308627التعليم اإلبتدائ 

2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-02-09حسيت 

ي
2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-08-18بن لحباب سهام308628التعليم اإلبتدائ 

ي
2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-11-13سعاد بلغالية308629التعليم اإلبتدائ 

ي
2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-09-06افري    ح جهان308630التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي اكرام308631التعليم اإلبتدائ 

2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-12-22سلمائ 

ي
ي رشيد308632التعليم اإلبتدائ 

2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-06-19سليمائ 

ي
2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-03-25اسماعيلي علوي فوزية308633التعليم اإلبتدائ 

ي
2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-09-14عماري شيماء308634التعليم اإلبتدائ 

ي
ي دنيا308635التعليم اإلبتدائ  2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-07-04حبوئ 

ي
2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-07-07قدى هاجر308636التعليم اإلبتدائ 

ي
2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-06-08برحيلي امال308637التعليم اإلبتدائ 

ي
2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-02-12بومدين نزهة308638التعليم اإلبتدائ 

ي
ي زهور308639التعليم اإلبتدائ 

2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-01-22السداوئ 

ي
2عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-12-13دحاوي مريم308640التعليم اإلبتدائ 

ي
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-04-01حمداوي عبدالرحيم308641التعليم اإلبتدائ 

ي
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-10-20قرش فاطمة الزهراء308642التعليم اإلبتدائ 

ي
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-11-15بوعبداللوي امال308643التعليم اإلبتدائ 

ي
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-12-01عليوي زكرياء308644التعليم اإلبتدائ 

ي
ي صفاء308645التعليم اإلبتدائ  3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2002-01-01البوعالئي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-05-21عمو منية308646التعليم اإلبتدائ 

ي
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-09-01عاللي جهان308647التعليم اإلبتدائ 

ي
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-05-14كاسمي صليحة308648التعليم اإلبتدائ 

ي
ي نابل308649التعليم اإلبتدائ 

3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-06-06عمرائ 

ي
ي وهيبة308650التعليم اإلبتدائ 

3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-08-05السليمائ 

ي
ي اكرام308651التعليم اإلبتدائ 

 
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-04-14الصدف

ي
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-02-12الحمداوي محمد308652التعليم اإلبتدائ 

ي
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-05-29عياد عبدالحق308653التعليم اإلبتدائ 

ي
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-07-02بومسعود نجية308654التعليم اإلبتدائ 

ي
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-05-10صغير يوسف308655التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عبد اللطيف308656التعليم اإلبتدائ  3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-12-18يخوئ 

ي
ي نورالهدى308657التعليم اإلبتدائ 

3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-12-20دحمائ 

ي
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-12-07عمري اكرام308658التعليم اإلبتدائ 

ي
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-11-05اد الحسن علي حياة308659التعليم اإلبتدائ 

ي
3عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-12-22بقة هدى308660التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-03-07عمراوي خولة308661التعليم اإلبتدائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-03-21العاج محمد308662التعليم اإلبتدائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-06-01وسناف فرح308663التعليم اإلبتدائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-01-02عزاوي سناء308664التعليم اإلبتدائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-06-15شاحب سمية308665التعليم اإلبتدائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-07-26السالمة أسامة308666التعليم اإلبتدائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-06-13العبوز خولة308667التعليم اإلبتدائ 

ي
ى308668التعليم اإلبتدائ  4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-02-02مسيح برسر

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-06-06الجوييط نوفل308669التعليم اإلبتدائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-08-03قديري نجوى308670التعليم اإلبتدائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-07-11بودود شيماء308671التعليم اإلبتدائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-03-11امعلمي فاطمة308672التعليم اإلبتدائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-09-17الوالي وفاء308673التعليم اإلبتدائ 

ي
ي ام العيد308674التعليم اإلبتدائ 

4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-05-30بوزيائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-11-03حدوي اسماعيل308675التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-04-20عمري فاطمة الزهراء308676التعليم اإلبتدائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-04-23عايسي هند308677التعليم اإلبتدائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-01-01خياطي مريم308678التعليم اإلبتدائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-07-17حسناوي هند308679التعليم اإلبتدائ 

ي
4عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-01-01قوطيط هدى308680التعليم اإلبتدائ 

ي
5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-12-02حدوش يونس308681التعليم اإلبتدائ 

ي
ودي سناء308682التعليم اإلبتدائ  5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-08-25الي 

ي
ي شيماء308683التعليم اإلبتدائ 

 
5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-10-29زروف

ي
5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-08-06باكو الهام308684التعليم اإلبتدائ 

ي
5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-04-10قجوط منير308685التعليم اإلبتدائ 

ي
ي فاطمة الزهراء308686التعليم اإلبتدائ  5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-04-15الحبيت 

ي
5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-02-27برجاوي لمياء308687التعليم اإلبتدائ 

ي
5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-01-11حمداوي هبة308688التعليم اإلبتدائ 

ي
5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-04-16لهوير أميمة308689التعليم اإلبتدائ 

ي
5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-02-25املوك الصديق308690التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي رشيدة308691التعليم اإلبتدائ 

5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-05-09فت 

ي
5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-10-12درويش عبد الحق308692التعليم اإلبتدائ 

ي
5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-05-16اسماعيلي فاطمة الزهراء308693التعليم اإلبتدائ 

ي
5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-06-06سعيدي خولة308694التعليم اإلبتدائ 

ي
ج فاطمة308695التعليم اإلبتدائ  5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-03-11العير

ي
ي فاطمة308696التعليم اإلبتدائ  5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-02-21حاح 

ي
ي هاجر308697التعليم اإلبتدائ  5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-07-14الصنهاح 

ي
5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-11-12بوعبد اللوى حفيظة308698التعليم اإلبتدائ 

ي
5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-03-15رحوي عبد العزيز308699التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سناء308700التعليم اإلبتدائ 

5عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-06-22حميمت 

ي
6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-11-19فلواض جميلة308701التعليم اإلبتدائ 

ي
6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-02-28العكريوي ليل308702التعليم اإلبتدائ 

ي
ي بوبكر308703التعليم اإلبتدائ 

 
6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-09-02الصدف

ي
6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-09-10بوكداد ماجدة308704التعليم اإلبتدائ 

ي
ي سفيان308705التعليم اإلبتدائ 

 
6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-07-25طاف



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي بنشالة308706التعليم اإلبتدائ 

6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-12-10دحمائ 

ي
ي سناء308707التعليم اإلبتدائ  6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-11-05الراح 

ي
ي نورة308708التعليم اإلبتدائ 

6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-03-02العطوائ 

ي
6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-05-20ستار سكينة308709التعليم اإلبتدائ 

ي
ة308710التعليم اإلبتدائ  6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-01-20كبوري سمير

ي
6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-03-02نورالدين ابتسام308711التعليم اإلبتدائ 

ي
ي انس308712التعليم اإلبتدائ 

6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-07-02عمرائ 

ي
6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2001-05-11حمادي سهام308713التعليم اإلبتدائ 

ي
6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-08-05اطويل يوسف308714التعليم اإلبتدائ 

ي
6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-02-01الربيعي نبيل308715التعليم اإلبتدائ 

ي
ي308716التعليم اإلبتدائ  6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1993-10-05فتيحة الودغير

ي
6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-06-02بنعبو إكرام308717التعليم اإلبتدائ 

ي
6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1998-09-28كرعوش مبارك308718التعليم اإلبتدائ 

ي
6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-07-18اولوس ايمان308719التعليم اإلبتدائ 

ي
6عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-06-22اسماعلي آية308720التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-11-04سنحنود عماد308721التعليم اإلبتدائ 

ي
7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-04-17بودفلة سكينة308722التعليم اإلبتدائ 

ي
ي إيمان308723التعليم اإلبتدائ  7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-04-19وهائ 

ي
7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-01-25الشبالوي فاطمة الزهراء308724التعليم اإلبتدائ 

ي
7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-11-20امرابط منال308725التعليم اإلبتدائ 

ي
7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-12-15الكزكير  زهرة308726التعليم اإلبتدائ 

ي
ي308727التعليم اإلبتدائ 

7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-09-30وفاء سكائ 

ي
7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-08-20اوبانة نورا308728التعليم اإلبتدائ 

ي
ي محمد308729التعليم اإلبتدائ  7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1995-04-15حموئي

ي
7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-02-14طاهري زينب308730التعليم اإلبتدائ 

ي
ي مريم308731التعليم اإلبتدائ 

7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1994-08-18مزوض 

ي
7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1997-06-03بحدي محمد308732التعليم اإلبتدائ 

ي
7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1996-06-20بالرافعي اسماء308733التعليم اإلبتدائ 

ي
7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-10-21مهداوي سلم308734التعليم اإلبتدائ 

ي
7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج2000-05-09الرشومة يرسى308735التعليم اإلبتدائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
7عالل بن عبد هللا: الثانوية اإلعداديةفجيجمزدوج1999-12-15قروعي سمية308736التعليم اإلبتدائ 

ي
ي عادل310001التعليم اإلبتدائ 

ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1997-06-21امزيائ 
1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1999-11-20ابرضال مليكة310002التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1993-06-04ملوكي سليمان310003التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1996-03-27عشور صديق310004التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1995-08-27زايدي مريم310005التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1999-10-17زكاغ مصطف 310006التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1998-04-05حمامي محمد310007التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1996-02-14شكري أنس310008التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1997-03-02مكلول نجية310009التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1998-01-01بندرو محمد310010التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1993-08-18شكور هشام310011التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1993-11-24محفوظ محمد310012التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1995-02-15خوزيط عبدالجبار310013التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي سفيان310014التعليم اإلبتدائ 

ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1997-08-14لمريت 
1لمحرسر



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي منير310015التعليم اإلبتدائ 

ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1995-08-20امزيائ 
1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1995-03-03لكو عبد اللطيف310016التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1996-09-10بورك حسناء310017التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي تميمونت310018التعليم اإلبتدائ 

ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية2000-11-01صديف 
1لمحرسر

ي
ي310019التعليم اإلبتدائ 

ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1996-04-24باعدي لطف 
1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1996-02-09بن ابغاط عمر310020التعليم اإلبتدائ 

1لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1995-04-28استيتو الهام310021التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1995-06-14هرفوف محمد310022التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1996-12-25الزرقاوي ايوب310023التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1997-10-21البقالي عبد العزيز310024التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1999-04-11اومحجوبة نزهة310025التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1997-07-28بنعلي محمد310026التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي فؤاد310027التعليم اإلبتدائ 

ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1994-09-09العثمائ 
2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1995-05-24امنيعي عبد الحق310028التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1997-07-16زكراوي كوثر310029التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر



:هام جدا
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1999-05-03ويز منال310030التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي ابراهيم310031التعليم اإلبتدائ 

ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1996-05-16لمعسر
2لمحرسر

ي
ى310032التعليم اإلبتدائ  ى برسر ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية2000-06-26الي  

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1995-10-05شيلح فهيمي310033التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1993-08-13بري جمال310034التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1995-05-10نعيم عبد الحكيم310035التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1998-03-23عيساوي فاتحة310036التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1994-12-11الطلحاوي محمد310037التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1996-01-08باليل حياة310038التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1996-01-06ادراوي شفيق310039التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية2001-04-26لمزهر فاطمة310040التعليم اإلبتدائ 

2لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1998-03-18ضض علي310041التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1996-12-10ايت بوزيان تحمامت310042التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1994-02-19توحيش محمد310043التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
ي رشيد310044التعليم اإلبتدائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1998-07-13وعت 

3لمحرسر
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1994-07-01االرب محمد310045التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1995-02-01الكزاري الياس310046التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1997-08-30شاهي محمد310047التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1997-03-21امزيان عبد المجيد310048التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1995-08-12بوهو مريم310049التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1994-11-02زوهتان عبدو310050التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
قاوي عبد الرحيم310051التعليم اإلبتدائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1994-12-10الرسر

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1993-04-12اوعزوزو ادريس310052التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1999-01-20ايت خاحدو ادريس310053التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
يفة310054التعليم اإلبتدائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1992-12-23بلغود شر

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1995-02-20ايوجيل محمد310055التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1998-09-05لعبوز رابحة310056التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية2000-03-14قوشن صليحة310057التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1996-04-05حكو سفيان310058التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1996-01-01سالك الحسن310059التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر
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ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة
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ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1997-01-04بسبيس يوسف310060التعليم اإلبتدائ 

3لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1996-06-06اكوجيل رشيد310061التعليم اإلبتدائ 

4لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1993-11-23السعداوي تيفة310062التعليم اإلبتدائ 

4لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1995-08-17الفكري وسيم310063التعليم اإلبتدائ 

4لمحرسر

ي
ي مريم310064التعليم اإلبتدائ 

ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1999-10-15اليوسف 
4لمحرسر

ي
ي قادة310065التعليم اإلبتدائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1999-10-08طيت 

4لمحرسر

ي
كي لحسن310066التعليم اإلبتدائ 

ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1998-09-10الرسر
4لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1997-05-20ايت الخلف جمال310067التعليم اإلبتدائ 

4لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية2000-06-01بوجمي محمد310068التعليم اإلبتدائ 

4لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1995-08-03عدا فوزي310069التعليم اإلبتدائ 

4لمحرسر

ي
ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1993-01-01بلهرادة عبدالرحيم310070التعليم اإلبتدائ 

4لمحرسر

ي
ي سناء310071التعليم اإلبتدائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية2000-10-20حاح 

4لمحرسر

ي
ي هشام310072التعليم اإلبتدائ 

ي:  الثانوية التأهيليةوجدةاالمازيغية1994-09-24الجغنوئ 
4لمحرسر
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المباراة
1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-05-19بنعلي نزهة100002التعليم الثانوي

1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-12-19قدوري محمد100003التعليم الثانوي

1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-01-25مازوزي الزانة100004التعليم الثانوي

1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-07-22بوخنوز ابتسام100005التعليم الثانوي

1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-11-12برعيش بسمة100006التعليم الثانوي

1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-01-01المنيعي فاطمة الزهراء100007التعليم الثانوي

1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-01-02لمديدي سناء100008التعليم الثانوي

ي خديجة100009التعليم الثانوي
1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-04-11البياض 

1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-08-15يحياوي يرسى100010التعليم الثانوي

1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-03-10وحجوجو خالد100011التعليم الثانوي

1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-05-29لمقدم عبدهللا100012التعليم الثانوي

1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-07-09المهدي زكرياء100013التعليم الثانوي

1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-09-07سامية100014التعليم الثانوي

1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-02-04منصوري أميمة100015التعليم الثانوي

ي يوسف100016التعليم الثانوي
1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-05-26دحمائ 

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ف100017التعليم الثانوي 1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-11-20الحناوي أشر

1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-07-26السعيدي سفيان100018التعليم الثانوي

1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-05-23موس إيمان100019التعليم الثانوي

ة100020التعليم الثانوي 1حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-12-01حمداوي امير

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-07-16زروق هدى100021التعليم الثانوي

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-07-09كلموع كوثر100022التعليم الثانوي

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-02-26الطراف علي100023التعليم الثانوي

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-11-30يحتر حسناء100024التعليم الثانوي

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-12-15فارس مريم100025التعليم الثانوي

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-10-04الفرح عبد الرحيم100026التعليم الثانوي

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-05-28زهير ابتسام100027التعليم الثانوي

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-08-13قسال ميلود100028التعليم الثانوي

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-09-16ابتسام باللوس100029التعليم الثانوي

ى100030التعليم الثانوي ودي بوشر 2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-10-17الي 

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1992-12-15حدو دنيا100031التعليم الثانوي
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ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-02-01زروالي جواد100032التعليم الثانوي

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-05-27شاوش ياسير 100033التعليم الثانوي

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-08-27وهاب مونية100034التعليم الثانوي

ي يوسف100035التعليم الثانوي
2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-01-10المنيائ 

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-02-01عقيل لبت 100036التعليم الثانوي

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-10-24وشكرادي حليمة100037التعليم الثانوي

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-04-25احسيسن الدرقاوي عبدالعالي100038التعليم الثانوي

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-01-01امزوار رضوان100039التعليم الثانوي

2حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-09-04المخطاري محمد100040التعليم الثانوي

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-11-24بوجخروط ياسير 100041التعليم الثانوي

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-07-21أمساسي حنان100042التعليم الثانوي

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-09-12 هجر100043التعليم الثانوي

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-06-21المصباحي حنان100044التعليم الثانوي

ي حنان100045التعليم الثانوي
3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-01-01الغيائ 

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-03-12هنوش محمد100046التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-03-01بزوح مريم100047التعليم الثانوي

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-02-21طلحة محمد100048التعليم الثانوي

ي عمر100049التعليم الثانوي
3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-11-04باقوسر

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-10-24السعيدي احمد100050التعليم الثانوي

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-01-01السالمي حادة100051التعليم الثانوي

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-07-19لشقر ايمان100052التعليم الثانوي

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-01-08القندوسي نجوى100053التعليم الثانوي

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-05-18الهواري عبد المجيد100054التعليم الثانوي

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1992-11-28بنعلي حنان100055التعليم الثانوي

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-05-04ينعوري فاطمة الزهراء100056التعليم الثانوي

3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-07-14زغود هشام100057التعليم الثانوي

ي أميمة100058التعليم الثانوي
3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-01-01الورياسر

ي100059التعليم الثانوي
3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-07-28قدري المدائ 

اوي وفاء100060التعليم الثانوي 3حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-03-20خرص 

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-08-02بنعدو أميمة100061التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-12-13شاشا حنان100062التعليم الثانوي

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-12-14انجبور عفاف100063التعليم الثانوي

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-10-25زغال هاجر100064التعليم الثانوي

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-01-13بوعرور هدى100065التعليم الثانوي

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-05-15العجوري عماد100066التعليم الثانوي

ي أميمة100067التعليم الثانوي
4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2002-02-12أثالئ 

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-06-10معطاوي سناء100068التعليم الثانوي

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-10-30الجغيىطي وسيمة100069التعليم الثانوي

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-04-27المهدي فاطمة الزهراء100070التعليم الثانوي

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-12-03تفاح فاطمة100071التعليم الثانوي

ي عبدالغفور100072التعليم الثانوي
4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-03-27بورمائ 

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-08-06اشان احالم100073التعليم الثانوي

ي سناء100074التعليم الثانوي
 
4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-05-20زروف

ي رمضان100075التعليم الثانوي
4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-02-28عريائ 

ي سكينة100076التعليم الثانوي
4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-09-15ميموئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-01-02برع فاطمة100077التعليم الثانوي

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-05-17سالمي رشيدة100078التعليم الثانوي

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-10-22ايت كرو أنس100079التعليم الثانوي

4حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-09-11صابر فاطمة100080التعليم الثانوي

ى100081التعليم الثانوي 5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-11-24المعطوكي برسر

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-06-28فرخاش هجر100082التعليم الثانوي

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-01-30الطبيب غزالن100083التعليم الثانوي

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-10-26القوال زهرة100084التعليم الثانوي

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-01-05فهمي إكرام100085التعليم الثانوي

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-01-27بولجحاف عمر100086التعليم الثانوي

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-07-24اطويل هدى100087التعليم الثانوي

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-01-04مقدادي فاطمة100088التعليم الثانوي

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-08-07بودواسل نورة100089التعليم الثانوي

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-02-20بعبلي فاطمة100090التعليم الثانوي

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-03-13أزعوم أمال100091التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-01-10المختاري زكية100092التعليم الثانوي

ي ميمونت100093التعليم الثانوي 5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-01-13بلغرئ 

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-07-17الزروالي أسماء100094التعليم الثانوي

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-05-14بوشاوش امان100095التعليم الثانوي

ي فاطمة الزهراء100096التعليم الثانوي
5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-05-03الغوئ 

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-08-21لمقدم فاطمة الزهراء100097التعليم الثانوي

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-04-24بلقاسمي فاطمة الزهراء100098التعليم الثانوي

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-11-09فرعون سناء100099التعليم الثانوي

5حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-12-05لبيض حفصة100100التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-08-06الطلحاوي بنعيس100101التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-12-07الحمداوي كمال100102التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-05-18زايدي صباح100103التعليم الثانوي

ي حفصة100104التعليم الثانوي
6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-11-25الريائ 

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-07-20برشان فاطمة100105التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-11-10العشاب فؤاد100106التعليم الثانوي
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-03-30عليلو فاطمة الزهراء100107التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-05-19الماحي محمد100108التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-12-19الماحي عبدالرزاق100109التعليم الثانوي

ي محمد100110التعليم الثانوي
 
6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-11-01الصادف

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-03-13مغفور اسماعيل100111التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-03-01بوصلعة نجاة100112التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-08-28غالب اكرام100113التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-07-14طاهري مرزوق100114التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-07-26ابعيليش فاطمة100115التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-09-13العامري لبت 100116التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-06-11بوحبس امحمد100117التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-07-09زريوح فاطمة100118التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-06-15بوكرونة إلياس100119التعليم الثانوي

6حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-05-24معزوزي إيمان100120التعليم الثانوي

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-06-10نبكاوي هدى100121التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-03-01قادري عبد القادر100122التعليم الثانوي

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-05-28سعيدي نرسين100123التعليم الثانوي

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-01-03لبوغ فاطمة100124التعليم الثانوي

ي مريم100125التعليم الثانوي
7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-11-27التجكائ 

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-07-10أهامي فاطمة الزهراء100126التعليم الثانوي

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-09-01بنسعد فاطنة100127التعليم الثانوي

ي فرح100128التعليم الثانوي
7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-08-17الفونت 

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-07-03هكار خديجة100129التعليم الثانوي

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-04-25دراح أنس100130التعليم الثانوي

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-02-21قيال شيماء100131التعليم الثانوي

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-06-27سهال إيمان100132التعليم الثانوي

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-12-23جعفر علي100133التعليم الثانوي

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1992-12-26بودبزة فاطمة100134التعليم الثانوي

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-06-11اجرعام ايمان100135التعليم الثانوي

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-12-04السيمو ياسير 100136التعليم الثانوي



:هام جدا
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االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب
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اإلقليمية
مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-02-14الصياد حفصة100137التعليم الثانوي

ي عائشة100138التعليم الثانوي
7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-04-17حافص 

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-08-28مشيدة نعيمة100139التعليم الثانوي

7حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-11-16حمدي صليحة100140التعليم الثانوي

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-10-28كعبون يوسف100141التعليم الثانوي

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-04-25صالحي يمينة100142التعليم الثانوي

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-06-05بن عمر فتيحة100143التعليم الثانوي

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-07-20نشينش مراد100144التعليم الثانوي

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-03-19مهدي نجاة100145التعليم الثانوي

ي محمد100146التعليم الثانوي 8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-09-23الخرص 

ي اسماعيل100147التعليم الثانوي
8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-12-15البلغيت 

ي فاتحة100148التعليم الثانوي
8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-01-08احمت 

ي فدوى100149التعليم الثانوي
8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-03-06دحمائ 

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-11-15طرزة توفيق100150التعليم الثانوي

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-12-21بوخريص مريم100151التعليم الثانوي



:هام جدا
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االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب
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اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-02-15السمغولي وفاء100152التعليم الثانوي

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-04-17هزازي خديجة100153التعليم الثانوي

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-09-14بوفريقش الحسير 100154التعليم الثانوي

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-05-16بوزعنتة سكينة100155التعليم الثانوي

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-05-07غطاس سكينة100156التعليم الثانوي

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-07-25دالي بالل100157التعليم الثانوي

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-04-04بكاوي الياس100158التعليم الثانوي

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-04-04بولغشة يوسف100159التعليم الثانوي

8حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-09-10بولوم اكرام100160التعليم الثانوي

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2002-01-20تفاح فاطمة100161التعليم الثانوي

ي عزيزة100162التعليم الثانوي
9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-05-28العوئ 

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-03-24البقالي لحسن100163التعليم الثانوي

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-12-25اقديدر محمد100164التعليم الثانوي

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-12-12شهبار انتصار100165التعليم الثانوي

ي لبت 100166التعليم الثانوي
9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-04-27دحمائ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-04-08قدوري نبيل100167التعليم الثانوي

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-04-22مشيدة نجية100168التعليم الثانوي

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-08-15بنعمرو دنيا100169التعليم الثانوي

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-06-17الحميوي هاجر100170التعليم الثانوي

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-09-12اخريض شادية100171التعليم الثانوي

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-03-24المكرود حفصة100172التعليم الثانوي

ي صفاء100173التعليم الثانوي
ائ  9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-08-10الي  

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-09-08بوعزاوي محجوبة100174التعليم الثانوي

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-02-23عاللي رضوان100175التعليم الثانوي

ي احسان100176التعليم الثانوي 9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-02-15الحاح 

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-06-02مسعودي ماريا100177التعليم الثانوي

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-10-12عصفور كريمة100178التعليم الثانوي

9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-03-15فرحان ياسير 100179التعليم الثانوي

ي عبد الكريم100180التعليم الثانوي 9حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-08-24باشير

وري نجاة100181التعليم الثانوي 10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-06-12برسر
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-05-11العرعاري عفاف100182التعليم الثانوي

ي مونية100183التعليم الثانوي
10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-06-25مخف 

ي سعدية100184التعليم الثانوي 10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-03-16عي  

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-12-14لقسيلي أنس100185التعليم الثانوي

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-02-01عبيدي فاطمة100186التعليم الثانوي

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-11-27سفيان عبد العزيز100187التعليم الثانوي

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1992-12-13بنيحو فاطمة100188التعليم الثانوي

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-09-21دوش فاطمة100189التعليم الثانوي

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-05-06بوشعار غزالن100190التعليم الثانوي

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-07-11عزوز ناهد100191التعليم الثانوي

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-02-13خضار فرح100192التعليم الثانوي

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-06-13سنان جمال100193التعليم الثانوي

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-03-13حمداوي سومية100194التعليم الثانوي

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-11-19الوادزيان طارق100195التعليم الثانوي

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-01-01اسماعلي احالم100196التعليم الثانوي
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اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-02-06ضمة فريد100197التعليم الثانوي

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-01-04العبدالوي سهيلة100198التعليم الثانوي

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-02-25بوزكورة صفاء100199التعليم الثانوي

10حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-01-05الهبىطي مارية100200التعليم الثانوي

ي نهيلة100201التعليم الثانوي
11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-08-16الوحدائ 

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-10-29زايدي عالء الدين100202التعليم الثانوي

ي نعيمة100203التعليم الثانوي 11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-08-04بلعرئ 

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-08-25دحو ابراهيم100204التعليم الثانوي

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-09-14قيبو ليل100205التعليم الثانوي

ي بديعة100206التعليم الثانوي
11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-02-01مومت 

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-05-10بايض عائشة100207التعليم الثانوي

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-05-11اشلحي هدى100208التعليم الثانوي

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-01-12عباسي سكينة100209التعليم الثانوي

ي وئام100210التعليم الثانوي
11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-10-15مرغنيت 

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-07-07مصلوح فوزية100211التعليم الثانوي
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-11-30قاسمي حنان100212التعليم الثانوي

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-01-22عباوي شيماء100213التعليم الثانوي

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-02-15قيبو عبد هللا100214التعليم الثانوي

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-09-22بوشالغم شافر100215التعليم الثانوي

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-08-24يزة يوسف?نو100216التعليم الثانوي

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-07-09معلم اسماعيل100217التعليم الثانوي

ي حنان100218التعليم الثانوي 11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-06-12اليعقوئ 

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-04-15الدادسي مريم100219التعليم الثانوي

11حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-02-26قايدة ابراهيم100220التعليم الثانوي

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-09-26بنشعو الحسير 100221التعليم الثانوي

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-06-03عبد الرحيم زينب100222التعليم الثانوي

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-01-01مطعيش سليمان100223التعليم الثانوي

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-08-23لوكيلي محمد100224التعليم الثانوي

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-01-22قنيش يرسى100225التعليم الثانوي

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-04-06بركاوي محمد100226التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-03-23اقشيشو فاطمة100227التعليم الثانوي

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-02-14االدريسي سليمة100228التعليم الثانوي

ي أسامة100229التعليم الثانوي
12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2002-03-03اليوسف 

ي حسنة100230التعليم الثانوي
12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-04-15التابت 

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-07-11بزازي الزهرة100231التعليم الثانوي

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-10-12اسماعيلي علوي الحسنية100232التعليم الثانوي

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-02-11أكركاري شادية100233التعليم الثانوي

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-05-11البالي صليحة100234التعليم الثانوي

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-03-22فردوز بوبكر100235التعليم الثانوي

ي زهور100236التعليم الثانوي
12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-02-05رحمائ 

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-04-21موش خالد100237التعليم الثانوي

ي وفاء100238التعليم الثانوي
12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-03-04جنف 

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-05-12مسعودي كريمة100239التعليم الثانوي

12حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-09-01امنانو فدوى100240التعليم الثانوي

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-10-02السعيدي فيصل100241التعليم الثانوي
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-10-24زكري غزالن100242التعليم الثانوي

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-11-18بن احمد محمد100243التعليم الثانوي

ي شهيد100244التعليم الثانوي
كائ  13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-10-12الي 

ي زكرياء100245التعليم الثانوي
13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-11-10العياسر

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-11-22قزي    ح سليمة100246التعليم الثانوي

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-10-31ابنقسم حسناء100247التعليم الثانوي

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-02-16اإلدريسي أحالم100248التعليم الثانوي

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-01-01زرياحي حفيظ100249التعليم الثانوي

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-06-17بنموس توفيق100250التعليم الثانوي

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-11-18عواد يوسف100251التعليم الثانوي

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-01-16بوعيدان فائزة100252التعليم الثانوي

ي شيماء100253التعليم الثانوي 13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-04-30البشير

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-10-17أعراب عصام100254التعليم الثانوي

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-05-01بوزغبة محمد100255التعليم الثانوي

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-04-21نيلي فاطمة100256التعليم الثانوي
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي محمد100257التعليم الثانوي
13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-04-14العدوئ 

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-09-24اعراب حسن100258التعليم الثانوي

ي سعيدة100259التعليم الثانوي
 
13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-06-02صدف

13حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-06-16امزيرمة محمد100260التعليم الثانوي

14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-03-16فكروش ناجم100261التعليم الثانوي

ي زكرياء100262التعليم الثانوي
14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-01-01مقرائ 

14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-08-02مسعودي عبدالرحيم100263التعليم الثانوي

14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-06-29قدوري شيماء100264التعليم الثانوي

14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-08-02كروج نعيمة100265التعليم الثانوي

14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-11-09الهشمي نورة100266التعليم الثانوي

14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-10-01عبدالوي عز الدين100267التعليم الثانوي

14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-10-08المالحي الوليد100268التعليم الثانوي

ي محمد100269التعليم الثانوي 14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-03-05الطاهير

14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-11-11ميح مريم100270التعليم الثانوي

14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-08-12فنوي سعاد100271التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-09-20الكاسمي شيماء100272التعليم الثانوي

14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-07-01مريد فوزي100273التعليم الثانوي

ي بالل100274التعليم الثانوي
14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-06-26البعزائ 

14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-08-11قزي    ح خالد100275التعليم الثانوي

14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-11-11هدي أميمة100276التعليم الثانوي

ي بالل100277التعليم الثانوي
 
14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-03-23البمخلوف

ي فاطمة الزهراء100278التعليم الثانوي
14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-07-19العياسر

ي شيماء100279التعليم الثانوي
14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-08-15المقريت 

ى الربيكي100280التعليم الثانوي
14حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-01-01بوشر

15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-11-26ملهي فاطمة100281التعليم الثانوي

15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-02-01صمودي خولة100282التعليم الثانوي

15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-03-02سلمي خالد100283التعليم الثانوي

ي ياسير 100284التعليم الثانوي
15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-01-01المحاست 

15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-01-23بوعرورو وئام100285التعليم الثانوي

15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-05-27اإلدريسي سهيلة100286التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-12-28انعيمي محسن100287التعليم الثانوي

ي محمد100288التعليم الثانوي
15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-09-13عدئ 

ي غزالن100289التعليم الثانوي
15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-05-05البويسف 

15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-01-16بوخنفرة إيمان100290التعليم الثانوي

15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-06-02اوعيا فتيحة100291التعليم الثانوي

ي لطيفة100292التعليم الثانوي 15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-10-21الطالت 

15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-03-28العرسي الزهرة100293التعليم الثانوي

ي سومية100294التعليم الثانوي 15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-01-25حاح 

ي عبد الحق100295التعليم الثانوي
15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-07-21الوزائ 

15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-10-13لمرابط محمد100296التعليم الثانوي

اوي شيماء100297التعليم الثانوي 15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-10-05الكي 

15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-01-16بوريش حسناء100298التعليم الثانوي

15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-05-20خديجة نوالي100299التعليم الثانوي

15حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-11-18حماوي حليمة100300التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-04-18عيساوي سمية100301التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-12-20اعدجو محمد100302التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-01-26داكير حليمة100303التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-02-06بيفران فاطمة100304التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-05-26قدوري ميمونة100305التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-01-27الطاهري شفيقة100306التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-07-06أعراب سفيان100307التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-08-21بوسعادة حيات100308التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-05-15العرسي إكرام100309التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-06-16السباعي فاطمة100310التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-05-08الحور ادريس100311التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-06-28الطعام محمد100312التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-03-13الطويل وليد100313التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-11-06بلقاسم رشيدة100314التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-07-19مصباحي حنان100315التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-12-31مجهد حورية100316التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-04-10حجوي خولة100317التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-11-20المهداوي لطيفة100318التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-03-19بعديد فدوى100319التعليم الثانوي

16حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-10-11لعور إلهام100320التعليم الثانوي

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-07-01شهيد منير100321التعليم الثانوي

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-02-19مسعودي عبد الوهاب100322التعليم الثانوي

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-11-07سالمة عثمان100323التعليم الثانوي

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-04-09مقور إلياس100324التعليم الثانوي

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-07-01أمقران صفاء100325التعليم الثانوي

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-08-02المرابط نورة100326التعليم الثانوي

ي لبت 100327التعليم الثانوي
17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-04-25الحموئ 

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-03-29بنياخو يونس100328التعليم الثانوي

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-08-06بوعشاشة صباح100329التعليم الثانوي

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-03-19جابر محمد100330التعليم الثانوي

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-11-10الرملي سكينة100331التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-10-10بوعصبية مروى100332التعليم الثانوي

ي كريم100333التعليم الثانوي
17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-08-08يوسف 

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-03-18بودس لبت 100334التعليم الثانوي

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-05-21الجباري سكينة100335التعليم الثانوي

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-09-04عرصي فاطمة الزهراء100336التعليم الثانوي

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-03-12أوحدهم وداد100337التعليم الثانوي

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-10-16بودادي نادية100338التعليم الثانوي

ي سارة100339التعليم الثانوي
17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-04-14حسايت 

17حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-11-10ازناي ميلودة100340التعليم الثانوي

ي نعيمة100341التعليم الثانوي
 
18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-01-01الصاف

18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-01-24أزعوم كريمة100342التعليم الثانوي

18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-06-16عزون سليمة100343التعليم الثانوي

18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-04-12الوادزيان أحالم100344التعليم الثانوي

18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-08-02عبيد كوثر100345التعليم الثانوي

ي حسناء100346التعليم الثانوي
18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-04-29الزيائ 
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-01-05المودن حياة100347التعليم الثانوي

18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-02-06موسي سامية100348التعليم الثانوي

18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-03-06صادق لبت 100349التعليم الثانوي

ي شيماء100350التعليم الثانوي
18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-01-21القاض 

ي محمد100351التعليم الثانوي 18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-05-17العروح 

18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-06-28عابو ايمان100352التعليم الثانوي

18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-03-08العمراوي غيثة100353التعليم الثانوي

18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-06-12الحسنوي هجر100354التعليم الثانوي

ي ليل100355التعليم الثانوي
18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-04-27البوعنائ 

18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2002-01-01بويعماد مالك100356التعليم الثانوي

18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-08-20بوبكري رشيد100357التعليم الثانوي

ي دنيا100358التعليم الثانوي
18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-12-07الدحمائ 

18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-05-18لمحورك أميمة100359التعليم الثانوي

ي فاطمة100360التعليم الثانوي 18حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-01-06الطيت 

19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-09-05ندار سفيان100361التعليم الثانوي
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-12-05بنشالل ضح100362التعليم الثانوي

19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-03-17ايكن وردة100363التعليم الثانوي

ي دنيا100364التعليم الثانوي 19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-10-07الحاح 

ى رجاء100365التعليم الثانوي 19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-12-08الي  

19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-12-25مومن كوثر100366التعليم الثانوي

19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-05-18جالي لمياء100367التعليم الثانوي

19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-08-15الحامدي فاطمة100368التعليم الثانوي

19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-10-01قيق كريمة100369التعليم الثانوي

19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-08-10جمال عبدالجواد100370التعليم الثانوي

19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-11-07صغير نوارة100371التعليم الثانوي

ي سومية100372التعليم الثانوي
19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-03-06مزيائ 

19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-05-29عدي أمير 100373التعليم الثانوي

يفة100374التعليم الثانوي 19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1994-10-24بكيطة شر

ي يونس100375التعليم الثانوي
19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-03-23المومت 

19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-01-13بلعالي احسان100376التعليم الثانوي
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-08-26بالش سارة100377التعليم الثانوي

19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-04-12بوزيدي ابتسام100378التعليم الثانوي

19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-05-13احمديد اكرام100379التعليم الثانوي

ي نورالدين100380التعليم الثانوي
19حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1995-09-17الوزائ 

20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-04-27قربيج نجالء100381التعليم الثانوي

20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1997-11-20بالح شيماء100382التعليم الثانوي

20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-01-01جعوان جيهان100383التعليم الثانوي

20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-11-23بوجمعاوي هدى100384التعليم الثانوي

20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-12-09عدي نجاة100385التعليم الثانوي

ي اسالم100386التعليم الثانوي
20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-09-12دمنائ 

20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-06-06بحري حياة100387التعليم الثانوي

20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-03-26مرزوك عادل100388التعليم الثانوي

20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1996-01-03المرابط سناء100389التعليم الثانوي

ي سلم100390التعليم الثانوي 20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-08-01الغرئ 

20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1998-09-13غيوت سهام100391التعليم الثانوي
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2001-06-22بالرحو صباح100392التعليم الثانوي

20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-03-14الرايسي نجيم100393التعليم الثانوي

ي خديجة100394التعليم الثانوي
20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1999-02-26مومت 

20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية1993-09-25شنتاف يوسف100395التعليم الثانوي

20حمان الفطواكي:  الثانوية التأهيليةالناظوراللغة العربية2000-11-27القسيمي سكينة100396التعليم الثانوي

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-02-02أعزيوز أميمة110001التعليم الثانوي

ي إيمان110002التعليم الثانوي 1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1993-09-03عزائ 

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-03-31لعور رحمة110003التعليم الثانوي

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-04-22بوراص عبد الحق110004التعليم الثانوي

ي سعاد110005التعليم الثانوي
1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-07-31بويسر

ي سهيلة110006التعليم الثانوي
1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-10-26مركانت 

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-01-17العجوري منار110007التعليم الثانوي

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-05-07العويسي عبدالناض110008التعليم الثانوي

ي وئام110009التعليم الثانوي 1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-10-13قوح 

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-08-27العبدلي رحمة110010التعليم الثانوي
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-11-22الهرد لمياء110011التعليم الثانوي

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-12-13جدرون حنان110012التعليم الثانوي

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-01-17بنشينش عبد االله110013التعليم الثانوي

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1993-05-20حبار هاجر110014التعليم الثانوي

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2002-03-12بوشطاوي وجدان110015التعليم الثانوي

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-03-08سباعي فاطمة110016التعليم الثانوي

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-04-19بويغيذان شيماء110017التعليم الثانوي

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-08-23بلشهب فاطمة110018التعليم الثانوي

1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-06-20بوزيدي فاطنة110019التعليم الثانوي

ي فاطمة الزهراء110020التعليم الثانوي
1عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-08-23رض 

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-12-03بنجالول جميلة110021التعليم الثانوي

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2002-04-10أزناك نهيلة110022التعليم الثانوي

ي سهام110023التعليم الثانوي
2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1992-12-24غزوائ 

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-11-07بورجو لطيفة110024التعليم الثانوي

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-03-10اتهيمة محمد110025التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-05-12زيات زهور110026التعليم الثانوي

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-09-12البدوي يرسى110027التعليم الثانوي

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-01-30بنعلي زكرياء110028التعليم الثانوي

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-09-28مومن نهيلة110029التعليم الثانوي

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-06-06نقروز سعاد110030التعليم الثانوي

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-12-19لشقر يوسف110031التعليم الثانوي

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-04-05خياطي ياسير 110032التعليم الثانوي

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-12-21اداعلي هبة110033التعليم الثانوي

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-11-12البليس صابر110034التعليم الثانوي

ي جميلة110035التعليم الثانوي
2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1993-11-21حموئ 

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-03-17ساسيوي محمد110036التعليم الثانوي

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-05-04بزعاير كوثر110037التعليم الثانوي

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-07-11االسماعيلي حسناء110038التعليم الثانوي

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-09-20العزوزي هشام110039التعليم الثانوي

2عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-02-03بغدادي مروة110040التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-02-09جامعي يوسف110041التعليم الثانوي

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-02-01صادق خديجة110042التعليم الثانوي

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2002-02-22المعطاوي مريم110043التعليم الثانوي

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-06-10أحمود فدوى110044التعليم الثانوي

ي ابراهيم110045التعليم الثانوي 3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-07-06ايوئ 

ي وردة110046التعليم الثانوي
3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-06-28رحمائ 

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-11-03مسعودي سمية110047التعليم الثانوي

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-10-18ديدي اكرام110048التعليم الثانوي

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-08-19مزات عدنان110049التعليم الثانوي

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-11-22المصطادي هاجر110050التعليم الثانوي

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-04-01بوهو هناء110051التعليم الثانوي

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-10-01انكادي المامون110052التعليم الثانوي

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-08-05متيغ نهيلة110053التعليم الثانوي

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-04-03تربش اكرام110054التعليم الثانوي

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-09-10جواد مريم110055التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-10-10امزيل اسماعيل110056التعليم الثانوي

ي رانية110057التعليم الثانوي
3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-09-25غنجائ 

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-12-16بوض  أميمة110058التعليم الثانوي

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-07-03مدان سعاد110059التعليم الثانوي

3عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-12-06العقيد أمينة110060التعليم الثانوي

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-04-08فكراش مريم110061التعليم الثانوي

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2002-02-08ايناوو صوفيا110062التعليم الثانوي

ي فاطمة الزهراء110063التعليم الثانوي 4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-01-07الحجوح 

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-01-27بويدارن يرسى110064التعليم الثانوي

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-12-28اشن فاطمة الزهراء110065التعليم الثانوي

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-06-01بوخريص أميمة110066التعليم الثانوي

ي شيماء110067التعليم الثانوي 4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-04-18الطالت 

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2002-04-16عبدهللا صفاء110068التعليم الثانوي

ي طارق110069التعليم الثانوي
4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-03-13بوزيائ 

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-01-16اغاللة اسامة110070التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-02-10حمداوي نهيلة110071التعليم الثانوي

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2002-07-19بوراس أسماء110072التعليم الثانوي

ي امنية110073التعليم الثانوي
4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2002-10-06كنايت 

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-02-19التومي حليمة110074التعليم الثانوي

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-08-01امساعف صباح110075التعليم الثانوي

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-04-27كرزان فاطمة الزهراء110076التعليم الثانوي

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-12-15اميمة شهباري 110077Oumaymaالتعليم الثانوي

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-01-01زركان فاطمة110078التعليم الثانوي

ي فرح110079التعليم الثانوي
4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-12-22بوشيح 

4عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-12-11الفاللي السجعي اسيا110080التعليم الثانوي

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-12-09دهمج أميمة110081التعليم الثانوي

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-03-03عزوز هدى110082التعليم الثانوي

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-10-22سكينة العجال110083التعليم الثانوي

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-04-15كارح محمد110084التعليم الثانوي

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-08-30اعمامو حياة110085التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-07-20أوبضيل حمزة110086التعليم الثانوي

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-07-16دريوش أسماء110087التعليم الثانوي

ة110088التعليم الثانوي 5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2002-04-25بهلول نصير

ي غزالن110089التعليم الثانوي
5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-10-15اليوسف 

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-06-16أسقطور أميمة110090التعليم الثانوي

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-05-04امرشوح لبت 110091التعليم الثانوي

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-07-28بوراس يرسى110092التعليم الثانوي

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-01-02دراز إلياس110093التعليم الثانوي

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-06-10عبو فرح110094التعليم الثانوي

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-04-10عياش عبدالهادي110095التعليم الثانوي

ج نجاة110096التعليم الثانوي 5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-01-01العير

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-09-10عثمان نعيمة110097التعليم الثانوي

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-01-06أسكور أمال110098التعليم الثانوي

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-10-13قدوري سعيدة110099التعليم الثانوي

5عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-01-04عزيزي يرسى110100التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-12-25قريعة حسناء110101التعليم الثانوي

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1993-04-02األبيض أحمد110102التعليم الثانوي

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-01-29لزعر رانية110103التعليم الثانوي

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-02-01بوجطاط شيماء110104التعليم الثانوي

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-11-24أورحوي خالد110105التعليم الثانوي

ة110106التعليم الثانوي 6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-11-12االدريسي سمير

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-08-25قدوري دنيا110107التعليم الثانوي

ي اسماعيل110108التعليم الثانوي 6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-05-25العروح 

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-01-03مضمر عبد االاله110109التعليم الثانوي

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-09-21عيدي وصال110110التعليم الثانوي

ي أيوب110111التعليم الثانوي
6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-07-23عبد الرحمائ 

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-01-11شهباري مريم110112التعليم الثانوي

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-09-24الشلح شيماء110113التعليم الثانوي

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-03-11أوجرو فاطمة110114التعليم الثانوي

ي عماد110115التعليم الثانوي
6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-06-05اسليمائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-08-09بسادو صباح110116التعليم الثانوي

وك شيماء110117التعليم الثانوي 6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-05-19لمي 

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-12-12ايت حمو كوثر110118التعليم الثانوي

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-09-22بنكانكة هبة110119التعليم الثانوي

6عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-04-09الحرشاوي نوال110120التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-07-15الملوكي محمد110121التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-09-15المساوي فوزي110122التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-02-01ابركان زكية110123التعليم الثانوي

ة110124التعليم الثانوي ي نصير
7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-12-25العوئ 

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-08-14مالحي وردة110125التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-06-07سنوسي أميمة110126التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-04-22اربيب سليمة110127التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-10-02أخساي سهام110128التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-08-25عبادي انصاف110129التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-08-14جبالوي بدر الدين110130التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-12-15الغريب سهيلة110131التعليم الثانوي

ف110132التعليم الثانوي 7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1993-09-27زيان أشر

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-02-12كرطيط حسناء110133التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-08-27اخريض ابتسام110134التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-10-26بغو يرسى110135التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-08-06الوردي دعاء110136التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-11-01كرومي يونس110137التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-07-11الدرار فاطمة الزهراء110138التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-11-23قمبوع توفيق110139التعليم الثانوي

7عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2002-06-15الوادي نور الهدى110140التعليم الثانوي

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1993-10-02بلهادي وسام110141التعليم الثانوي

ي يرسى110142التعليم الثانوي
8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-07-27الفونت 

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-01-05علوش وفاء110143التعليم الثانوي

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-06-02بوحوت فدوى110144التعليم الثانوي

ي أمال110145التعليم الثانوي
8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-01-28الكرئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي110146التعليم الثانوي
8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-10-07لمياء اعريسر

ة110147التعليم الثانوي 8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-09-20بهوش كي  

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-05-31بالحبيب ايمان110148التعليم الثانوي

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-11-28لعمش رشيدة110149التعليم الثانوي

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-03-25اسماعيلي إيمان110150التعليم الثانوي

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-10-21الشطريوي اميمة110151التعليم الثانوي

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-07-15الكواش شيماء110152التعليم الثانوي

ي غزالن110153التعليم الثانوي
 
8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-01-13الشارف

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-10-10بوجيل سعيدة110154التعليم الثانوي

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-07-21كميمي امير 110155التعليم الثانوي

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-02-16مزيان سمية110156التعليم الثانوي

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2002-01-25زيزاوي امينة110157التعليم الثانوي

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-08-26اسباعي فاطمة110158التعليم الثانوي

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-03-20بوكافري محمد110159التعليم الثانوي

8عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-04-20جابري منال110160التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي نوار110161التعليم الثانوي
 
9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-07-08العوف

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-11-17قاسمي زينب110162التعليم الثانوي

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-12-21زيان اسية110163التعليم الثانوي

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-07-19زيزاوي أميمة110164التعليم الثانوي

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-01-26اقشار فهيمة110165التعليم الثانوي

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-09-25الفياللي رشيدة110166التعليم الثانوي

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-05-21النوالي العيد110167التعليم الثانوي

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-10-12كرزازي مريم110168التعليم الثانوي

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1993-05-01البالي سفيان110169التعليم الثانوي

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-09-27اشويض رشيدة110170التعليم الثانوي

ي110171التعليم الثانوي
 
9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-05-07دينا هرناف

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-10-23الصمد شادية110172التعليم الثانوي

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-02-26األكحل حمزة110173التعليم الثانوي

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-09-17ابراهمي محمد110174التعليم الثانوي

ي عزالدين110175التعليم الثانوي
 
9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-01-15لمغرف



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-08-25وزين حمدي110176التعليم الثانوي

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-02-24الشماللي ياسير 110177التعليم الثانوي

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-06-29المرابىطي جواد110178التعليم الثانوي

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-11-22محرزي خولة110179التعليم الثانوي

9عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-08-01فهيم دعاء110180التعليم الثانوي

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-07-17ددوح شيماء110181التعليم الثانوي

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-01-02عزيز ايمان110182التعليم الثانوي

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-06-02أزواغ سمير110183التعليم الثانوي

ي حنان110184التعليم الثانوي
10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-06-15غنجائ 

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-12-05بودريوى الزهراء110185التعليم الثانوي

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-09-17بنمومن حمزة110186التعليم الثانوي

يطية هدى110187التعليم الثانوي 10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-12-23اشر

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-03-26العابد هشام110188التعليم الثانوي

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-04-02دادا اسماء110189التعليم الثانوي

ي فاطمة110190التعليم الثانوي
10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-04-22العيسائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1998-04-07بنعيش ياسير 110191التعليم الثانوي

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-11-05اسباعي غزالن110192التعليم الثانوي

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-12-30رمضان محمد110193التعليم الثانوي

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-07-05سعيدي أحمد110194التعليم الثانوي

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-01-01العرفاوي هدى110195التعليم الثانوي

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-06-01بلحاج نادية110196التعليم الثانوي

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-04-23اسماعيلي امنة110197التعليم الثانوي

ى110198التعليم الثانوي 10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-04-16افقير برسر

ي حنان110199التعليم الثانوي
10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-04-08الرمضائ 

10عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-07-12ادريسي إحسان110200التعليم الثانوي

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-02-08زريوح حمزة110201التعليم الثانوي

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-01-13مسمير أسمهان110202التعليم الثانوي

ي فرح110203التعليم الثانوي
11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-04-03الكت 

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-05-02الكوب نزهة110204التعليم الثانوي

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-09-27المعطاوي ايمان110205التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي ابتسام110206التعليم الثانوي
11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-08-13صديف 

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-11-02الكرزازي فاطمة110207التعليم الثانوي

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-02-18محمدي نوال110208التعليم الثانوي

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-06-22بالكاسم رشيد110209التعليم الثانوي

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-04-04حمادة ليل110210التعليم الثانوي

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-03-01بودخيلي رشيدة110211التعليم الثانوي

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-04-16بلعيش سه110212التعليم الثانوي

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-04-23عبد اللوي حياة110213التعليم الثانوي

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1994-03-27ابعرارن عبد القادر110214التعليم الثانوي

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-11-29عو يرسى110215التعليم الثانوي

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-01-26الشانع سناء110216التعليم الثانوي

ى110217التعليم الثانوي 11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-01-01لكراد بوشر

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2002-03-15عرسي سلم110218التعليم الثانوي

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-12-12العرعوري ايمان110219التعليم الثانوي

11عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-10-21قوجيع أمال110220التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

12عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-11-19بنعلي وفاء110221التعليم الثانوي

12عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1999-10-31افاسي فاطمة110222التعليم الثانوي

12عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-10-24تفالي شيماء110223التعليم الثانوي

12عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2002-07-16مجاط إلهام110224التعليم الثانوي

12عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1996-06-03جعدان اكرام110225التعليم الثانوي

12عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-06-02ابرازي سارة110226التعليم الثانوي

12عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-09-18بركان فاطمة110227التعليم الثانوي

12عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-03-25شحالل ياسير 110228التعليم الثانوي

12عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1995-03-29اوعاس ماجدولير 110229التعليم الثانوي

12عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2000-05-10زروال غزالن110230التعليم الثانوي

12عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية2001-09-27لمشانعي حسنة110231التعليم الثانوي

12عبد هللا كنون:  الثانوية التأهيليةوجدةاللغة الفرنسية1997-09-19االركو خديجة110232التعليم الثانوي

ي كوثر120001التعليم الثانوي
ية2000-04-06اجموعت  1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي اسامة120002التعليم الثانوي
ية2001-01-29بوعنائ  1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي أمينة120003التعليم الثانوي
ية1999-04-22بنيمائ  1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 



:هام جدا
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رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب
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اإلقليمية
مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية1997-05-15الجراري علي120004التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي مت 120005التعليم الثانوي
ية1996-07-29رمضائ  1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-05-18اوالد علي إبراهيم120006التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-04-25الصطوطي محمد120007التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-09-14وعلي كوثر120008التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-07-20أقضاض أمال120009التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1993-11-13درقاوي إلهام120010التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-11-30لوكيلي معاد120011التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-07-29بن المقدم انصار120012التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ازي شيماء120013التعليم الثانوي ية1998-10-07الفير  1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1996-12-05محمود فاطمة الزهراء120014التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-04-09فاللي فاروق120015التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-11-08أمحور أميمة120016التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-08-26لقليب لبت 120017التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-01-19الفالح محمد120018التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية2001-02-19بلكنش محمد120019التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-11-29أمنانو إيمان120020التعليم الثانوي 1ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي جمال120021التعليم الثانوي ية1997-03-30الخطائ  2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-08-14الراعي لمياء120022التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-04-14صديق مريم120023التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-07-01شقرون نجية120024التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-10-30المقدمي عبد النور120025التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-11-15الماحي عبد الصمد120026التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-04-19منصور خلود120027التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي نادية120028التعليم الثانوي
ية1998-07-21الفكروسر 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-08-14سلو محمد120029التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1996-09-16يوجيل محمد أمير 120030التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-07-30نحال شيماء120031التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-06-19اعزيزي امير 120032التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-09-20بنمزيان هند120033التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي ياسمير 120034التعليم الثانوي
 
ية2001-06-02لخلوف 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-10-13بن ادريس دنيا120035التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-02-02اسباعي امينة120036التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-10-28اغمير فاتحة120037التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-08-26برحيلي شيماء120038التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-09-07عابد خديجة120039التعليم الثانوي 2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي فردوس120040التعليم الثانوي
ية1999-10-19شكرائ  2ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-03-24بودخيلي فاطمة الزهراء120041التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي أمير 120042التعليم الثانوي
ية1998-04-04الضيف  3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي سكينة120043التعليم الثانوي
 
ية2000-07-06خلوف 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-01-01المزروعي أميمة120044التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-01-27بولشيوخ عبداللطيف120045التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي عز الدين120046التعليم الثانوي
ية2002-03-15العوئ  3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-07-06منصوري امنة120047التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-01-07العيسوي فاطمة الزهراء120048التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية1998-04-19بايباي مريم120049التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-10-22زمور هاجر120050التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1996-03-12اهرو حنان120051التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-06-02راشدي ابتسام120052التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-05-30الكي   ليل120053التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-12-05التومي سناء120054التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-03-26الهاللي سكينة120055التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-01-06امعالوي نبيل120056التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-01-01أخطاب رباب120057التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي أنس120058التعليم الثانوي
ية2001-05-25لطف  3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-07-19الشماللي يوسف120059التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-07-01زواي العيد120060التعليم الثانوي 3ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-08-05والعير  حسناء120061التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-11-03الشيبا نرسين120062التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-03-02أقشار حمزة120063التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية1998-11-05مرحوم محمد120064التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-01-20عريش أنس120065التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي ايمان120066التعليم الثانوي
ية2001-01-31حموئ  4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي رحاب120067التعليم الثانوي
 
ية2000-07-27شنوف 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-08-12المجوطي نجيم120068التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-09-18خطراوي زكرياء120069التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-08-31الحرشة كوثر120070التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-04-29بن الدين رجاء120071التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-07-22روكبان أسية120072التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1994-08-11الهواري اكرام120073التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-11-22لحرور سلم120074التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1995-01-20الكاهي جواد120075التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-04-11الصديق فاطمة الزهراء120076التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-07-15عماري هاجر120077التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-11-15حدوش أميمة120078التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية1999-01-19كزير جليل120079التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-03-11اجبلي أسماء120080التعليم الثانوي 4ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-12-18برحاوي فاطمة الزهراء120081التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-08-08بدا نجالء120082التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-07-14قطوسي سناء120083التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-03-03بوحجر كوثر120084التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2002-02-19هرموش جهاد120085التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-04-18عطاف رحاب120086التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-06-01النعاس خديجة120087التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي سمير120088التعليم الثانوي ية1995-09-01الوهائ  5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-04-09جحوح نهيلة120089التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-03-10بنموس منال120090التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي محمد امير 120091التعليم الثانوي
ية2000-01-14مهائ  5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-09-16بحبحي حمزة120092التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-12-13اليندوزي هدى120093التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية2002-02-05القضاوي إيمان120094التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-10-04نابت وفاء120095التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي وفاء120096التعليم الثانوي
ية2001-09-03اليوسف  5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-09-09شهبار شيماء120097التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-04-04المختاري شيماء120098التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي فاطمة الزهراء120099التعليم الثانوي
ية1998-09-22رحمائ  5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-11-06بنمسعود محمد120100التعليم الثانوي 5ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2002-01-11بوجدار فاطمة الزهراء120101التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-04-16والحاج ايمن120102التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1994-01-01بنحليمة تورية120103التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي مريم120104التعليم الثانوي ية1999-03-05وهت  6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي رض 120105التعليم الثانوي ية2000-11-07الحاض  6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي اكرام120106التعليم الثانوي
ية1999-11-18صديف  6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-04-25شعطوف محمد120107التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-01-01جميلة بوركان120108التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية2000-02-21بوعيادي ايمان120109التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-11-25مقور سناء120110التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-08-28معزوز يوسف120111التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-01-13بابليل أنس120112التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1996-07-25دحمان سارة120113التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-11-10اخبوش اسماعيل120114التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1995-07-10قلعي محمد120115التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-03-21غواطي وداد120116التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-02-01تجروي سكينة120117التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-01-28التايب سارة120118التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-06-22ايت الشيخ خولة120119التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-02-14كمو فاطمة الزهراء120120التعليم الثانوي 6ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2002-03-24افقير ايمان120121التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-11-27موساوي سعاد120122التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-09-07عطية عصماء120123التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية1994-08-26المهدي بلقاسمي120124التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-11-05شايب حورية120125التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-07-10عال زينب120126التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي خولة120127التعليم الثانوي
 
ية1996-08-06زروف 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-02-27السيودي مريم120128التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1994-09-22الحرش سلم120129التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي مريم120130التعليم الثانوي ية2000-01-04شقير 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1993-09-30بوزيد لبت 120131التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-12-02عبد النعيم محمد120132التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-04-28الفاطمي عائشة120133التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي فرح120134التعليم الثانوي
ية2000-09-21صديف  7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-09-21برحيلي إلهام120135التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-06-02يحياوي جهاد120136التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-08-29قسمي سعاد120137التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-11-21دبوز وصال120138التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي سكينة120139التعليم الثانوي
ية1997-11-16صديف  7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-05-22زنيدي نعيمة120140التعليم الثانوي 7ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي فاطمة الزهراء120141التعليم الثانوي
 
ية2000-12-29الصادف 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-02-11اعزا حنان120142التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2002-06-06أجعون إيمان120143التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي شيماء120144التعليم الثانوي
ية2001-02-28رحمائ  8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-02-14بنعزوز محمد120145التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ودي هدى120146التعليم الثانوي ية2001-12-04الي  8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-12-17نون أكرم120147التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-09-22العمراوي محمد120148التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1995-10-05العابد رحاب120149التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1994-02-10عابدي كمال120150التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1996-12-28فياللي خالد120151التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-01-12الطاهري فاطمة الزهراء120152التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-02-02المسعودي كوثر120153التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية1993-09-26لمحمدي سكينة120154التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي محمد120155التعليم الثانوي
ية2000-04-06بوزيائ  8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-01-16بنقاسو لمياء120156التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-03-18حيسوم يوسف120157التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي هاجر120158التعليم الثانوي
ية1994-07-24دحمائ  8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-06-20الحداد حسناء120159التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-11-13خلدي فاطمة الزهراء120160التعليم الثانوي 8ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

يك سكينة120161التعليم الثانوي ية1996-12-17بني  9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-02-28بولغسر الشيماء120162التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-06-01احمدوشن شيماء120163التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-08-18لحمايدي سلم120164التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-11-04ناضي شيماء120165التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي سعيد120166التعليم الثانوي
ية1994-11-21خليف  9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-04-30ازهراي فاطمة الزهراء120167التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-10-28محيو محمد120168التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 
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االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية1999-06-06زاهري رفيق120169التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1995-12-14اسماعلي سارة120170التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-06-25الوالي عيس120171التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-11-04حدار وليد120172التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-03-20بحوص زكرياء120173التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-04-01حراو الغالية120174التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-09-25سلمان لطيفة120175التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-12-26عايسي حياة120176التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-05-16لهوا وفاء120177التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-01-29شاضمي صالح الدين120178التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-06-11حيدار هاجر120179التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1996-09-28العيساوي عبداللطيف120180التعليم الثانوي 9ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-04-06القنبيب أمير 120181التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-06-01مزيان سمية120182التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-01-02أوشارية أميمة120183التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية2001-04-16يدوش يرسى120184التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1996-01-30اورحمة زوهير120185التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي نادية120186التعليم الثانوي
ية1996-11-18هانسر 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-02-23الحناوي عزالدين120187التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-10-06فارس مريم120188التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي حسام الدين120189التعليم الثانوي
ية2001-10-31ميموئ  10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-11-03شهيد نادية120190التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-06-17كاسمي أمال120191التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-10-03الصالحي انس120192التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-09-07شعوان عادل120193التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-12-05حمان بالل120194التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-08-22غنو دعاء120195التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-07-21بقدور دينة120196التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1996-04-26القسيلي عبد الحق120197التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-08-05برشاش حليمة120198التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية1997-05-01لعصيكري المهدي120199التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-01-16البداوي اكرام120200التعليم الثانوي 10ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-06-10قائمي عمران120201التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي نعيمة120202التعليم الثانوي ية2000-09-11بتر 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-03-22شاوش محمد أمير 120203التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-01-25حبا سليمة120204التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-11-20شهيد اسمهان120205التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-08-13والشارف فاطمة120206التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-04-04يحياوي محمد120207التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-11-11مرشوح أنور120208التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-12-12اضبيب سكينة120209التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-02-18سيداين زكرياء120210التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي ليل120211التعليم الثانوي
ية1999-12-13الرمضائ  11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي شيماء120212التعليم الثانوي
ية2001-01-08بريسر 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-10-19الشاوش إلهام120213التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية1999-03-09امنيسي محمد120214التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-01-03عبدالوي فائزة120215التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-08-27البحادي إدريسية120216التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-12-10حسون مريم120217التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي اميمة120218التعليم الثانوي
 
ية1998-12-03مرزوف 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-09-19الداودي عماد120219التعليم الثانوي 11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي عمر120220التعليم الثانوي
ية2000-06-20بخت  11ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-04-27لشهب يونس120221التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي ياسير 120222التعليم الثانوي
 
ية1998-11-23زروف 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-12-09بنعلي سناء120223التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-06-20العادلي فاطمة الزهراء120224التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-03-10بوغرارة سلسبيل120225التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-06-25اشي    ع مريم120226التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-01-25عباس إيمان120227التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-04-25قاسمي أسامة120228التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية1999-06-16ادار وداد120229التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي فدوى120230التعليم الثانوي
ية2000-09-29الغمارئ  12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي اكرام120231التعليم الثانوي
 
ية2001-06-06لخلوف 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-05-13بلحسن نهيلة120232التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-04-29كريم إكرام120233التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1996-02-23الشاوي يوسف120234التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

عي احمد120235التعليم الثانوي
ية2001-07-25شر 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1995-05-29مشمور اسماء120236التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-06-29ميلودي مريم120237التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ة120238التعليم الثانوي ية1999-04-20عباسي زهير 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-12-30عروف يرسى120239التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-06-26كبوس حفيظة120240التعليم الثانوي 12ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-07-09زروال خديجة120241التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-10-08البالي فاطمة120242التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-11-27دادي آية120243التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 
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مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي أنوار120244التعليم الثانوي ية1997-04-02البشير 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-05-02بوزيان زينب120245التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-05-19شار محمد120246التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-03-07فكرود خولة120247التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-01-29الطالب صباح120248التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-09-04أجوت خليل120249التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-11-23بوراص حسن120250التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1994-06-28بخاخ عبد السالم120251التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1994-08-19صالحي سليمة120252التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1997-08-08المختاري مصطف 120253التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-09-24لشهب ايوب120254التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-08-21بوسكور نرجس120255التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-12-01ابركان فرح120256التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي وفاء120257التعليم الثانوي
ية2000-02-16المقريت  13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-01-01زرزوري وليد120258التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية2001-10-18الوالي فاطمة الزهراء120259التعليم الثانوي 13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي كوتر120260التعليم الثانوي
ية1995-11-25الشاوئ  13ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2002-01-21لعروضي دعاء120261التعليم الثانوي 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي يرسى120262التعليم الثانوي
ية1995-06-01البوشبت  14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-02-28تافزة صالح الدين120263التعليم الثانوي 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي نرسين120264التعليم الثانوي
ية2000-08-31الحبنوئ  14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-01-19بوغردة يرسى120265التعليم الثانوي 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-05-27بوعائشة طه120266التعليم الثانوي 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1996-12-31ابرازي لبت 120267التعليم الثانوي 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-05-16ادخيسي هديل120268التعليم الثانوي 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-10-25لشهب رانيا120269التعليم الثانوي 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-06-01الماسي كريمة120270التعليم الثانوي 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-09-04الضيف الياس120271التعليم الثانوي 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1999-07-11المرابط سكينة120272التعليم الثانوي 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي امينة120273التعليم الثانوي
ية1993-07-25قاضف  14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ية1994-08-23اقلعي دينة120274التعليم الثانوي 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية1998-01-29بورب  ح مريم120275التعليم الثانوي 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ة120276التعليم الثانوي ية1993-04-10الحالوي سمير 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي منال120277التعليم الثانوي
ية1998-08-28الزيائ  14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2001-03-05ارج فاهلل ابتهال120278التعليم الثانوي 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2000-02-03شيكار إلياس120279التعليم الثانوي 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ي كوثر120280التعليم الثانوي
ية2000-01-07حموسر 14ابن سينا: الثانوية اإلعداديةتاوريرتاللغة االنجلير 

ية2002-02-10سودة منال120281التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ية2000-04-13موحمش إيمان120282التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ية2000-06-18الجابري سكينة120283التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ية1997-07-09بويوزان جهان120284التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ي حنان120285التعليم الثانوي
ية1994-06-14مغوئ  اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ية2000-07-01بال شيماء120286التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ية2000-07-19اقرقاش سكينة120287التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ية1996-06-12اهليلو راضية120288التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي هند120289التعليم الثانوي ية2000-08-22اليوئ  اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ية2000-04-09موساوي شفيق120290التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ي حليمة120291التعليم الثانوي ية1998-07-04الوهت  اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ية2000-01-30عباس سلم120292التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ية2000-07-21مجطيع مارية120293التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ي اسماء120294التعليم الثانوي
 
ية1999-03-25الصوف اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

يفة120295التعليم الثانوي ية1999-09-16صحراوي شر اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ية1995-08-16الفاللي امال120296التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ي خولة120297التعليم الثانوي ية2000-03-21المجدوئ  اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ي أسماء120298التعليم الثانوي
ية1996-01-13الزعوائ  اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ي انيسة120299التعليم الثانوي
ية1999-09-08الحسائ  اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ية1994-02-04المير وفاء120300التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  1المسير

ية1997-12-21القضاوي رميساء120301التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ية2001-12-13مزيان عبدهللا120302التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ية2000-02-10زبوج رجاء120303التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

عي وليد120304التعليم الثانوي
ية2001-10-23شر اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ي محمد120305التعليم الثانوي
ية1995-06-12أحرسر اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ي وردة120306التعليم الثانوي
ية1998-07-25الفونت  اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

مود سكينة120307التعليم الثانوي ية2001-08-29شر اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ية1999-11-19هوار ايمان120308التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ية2001-09-09عرباوي إيمان120309التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ية2000-04-12لعفو حسناء120310التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ية1999-07-22وزغاري اسماء120311التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ي مريم120312التعليم الثانوي
ية1998-11-01صديف  اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ية1997-04-29بوسمير محمد120313التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ية2000-08-10بناض مريم120314التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ية1998-03-04عابدي ابتسام120315التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ية1998-06-11الناضي خولة120316التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ية2001-01-07دحمان نادية120317التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ية1993-07-04بلعرج صفاء120318التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي حسناء120319التعليم الثانوي
ية2001-08-21بوزيائ  اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ية1998-08-15لحول اكرام120320التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  2المسير

ية1998-04-08بويلغمان ابراهيم120321التعليم الثانوي اء: مدرسةتاوريرتاللغة االنجلير  ة الخرص  3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-01-01كارح رحمية130001التعليم الثانوي 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-01-02فياللي يحي130002التعليم الثانوي 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-09-01الخادمي فتيحة130003التعليم الثانوي 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-11-02اليحياوي موس130004التعليم الثانوي 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-01-01بعو عمر130005التعليم الثانوي 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-02-14الروملي محمد130006التعليم الثانوي 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-12-23زروق عبدالرحيم130007التعليم الثانوي 1المسير

ي حياة130008التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-07-02الحبسر 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-09-12اكنبور علي الحسن130009التعليم الثانوي 1المسير

ي عبد الواحد130010التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-03-07الطالت  1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-03-12الدوزي فاطمة130011التعليم الثانوي 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-09-15محادير وهيبة130012التعليم الثانوي 1المسير
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

يز حمزة130013التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-06-22مهير 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2001-07-06لمقدم عادل130014التعليم الثانوي 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-01-07بياط الهام130015التعليم الثانوي 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-02-17عقاي ايوب130016التعليم الثانوي 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-09-10سلير  عبد القادر130017التعليم الثانوي 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-04-13ابريقة فدوى130018التعليم الثانوي 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-03-02مردود نجوى130019التعليم الثانوي 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-10-18دويدو حسن130020التعليم الثانوي 1المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-07-10بالرحيلي نبيلة130021التعليم الثانوي 2المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-02-03الفرح عبد الرزاق130022التعليم الثانوي 2المسير

ي130023التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-08-28لشهب العرئ  2المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-06-06المتوكيل هند130024التعليم الثانوي 2المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-08-17جعدار وليد130025التعليم الثانوي 2المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-12-30كروز زهور130026التعليم الثانوي 2المسير

ي رضوان130027التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-12-25اكت  2المسير
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شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-11-08خرواع فدوى130028التعليم الثانوي 2المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-09-01جمال هشام130029التعليم الثانوي 2المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-08-14بلمغار عبدالكريم130030التعليم الثانوي 2المسير

ي130031التعليم الثانوي
ي عبد الغت 

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-09-22الدحمائ  2المسير

ة130032التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-05-31لمسيح نصير 2المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-02-01بركو سعيد130033التعليم الثانوي 2المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-12-07حدادي أسماء130034التعليم الثانوي 2المسير

ي نجاة130035التعليم الثانوي
 
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-09-14داف 2المسير

ي امال130036التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-03-22ادريوسر 2المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-06-07الدويري رشيدة130037التعليم الثانوي 2المسير

ي عبد الحفيظ130038التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1992-12-01حوسر 2المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-11-09عقيل عمر130039التعليم الثانوي 2المسير

ي زكرياء130040التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-08-16المحجوئ  2المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-02-18الغماري أمينة130041التعليم الثانوي 3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-01-01النوار ابراهيم130042التعليم الثانوي 3المسير
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مركز المباراة

قاعة
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ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2000-09-14أعراب محمد130043التعليم الثانوي 3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-02-10معاش عزيز130044التعليم الثانوي 3المسير

ي يامنة130045التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-11-09مشاسر 3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-04-17ازيرار ابراهيم130046التعليم الثانوي 3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2000-08-28بالودان كمال130047التعليم الثانوي 3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-09-10بوطاهر أحمد130048التعليم الثانوي 3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-07-05حيدة إيمان130049التعليم الثانوي 3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-08-27بلمقدم أمال130050التعليم الثانوي 3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-02-10شمالل الزهرة130051التعليم الثانوي 3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-08-31اوعشا عبدهللا130052التعليم الثانوي 3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-07-04بلحاج ياسير 130053التعليم الثانوي 3المسير

ي محمد130054التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-01-01الشهبوئ  3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-12-10محمد المرابط130055التعليم الثانوي 3المسير

ي فاطنة130056التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-01-27الغرائ  3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-10-21مهداوي اسامة130057التعليم الثانوي 3المسير
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ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-08-05اذاير سفيان130058التعليم الثانوي 3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-09-25اعمير منير130059التعليم الثانوي 3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-05-02الروسي سفيان130060التعليم الثانوي 3المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-09-17زكورى فائزة130061التعليم الثانوي 4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2000-09-17اشا كريمة130062التعليم الثانوي 4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-05-08عماري حليمة130063التعليم الثانوي 4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-03-16بن قادة عبد الرحيم130064التعليم الثانوي 4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-01-18الديوري احالم130065التعليم الثانوي 4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-03-21العساوي فرح130066التعليم الثانوي 4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2001-09-26لمودن سهيلة130067التعليم الثانوي 4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-05-24الديب محمد130068التعليم الثانوي 4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-08-23شيحي سليمة130069التعليم الثانوي 4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-11-05قنيش ايوب130070التعليم الثانوي 4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-06-02الهاشمي علي130071التعليم الثانوي 4المسير

ي عتيقة130072التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-07-28عثمائ  4المسير
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ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي يونس130073التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-04-10يوسف  4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-08-18بنكروم عبد الحكيم130074التعليم الثانوي 4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-06-05شخاد لبت 130075التعليم الثانوي 4المسير

ي130076التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-03-23جمال عبد الغت  4المسير

كة مصطف 130077التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-08-11الي  4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-05-01درمان نورالدين130078التعليم الثانوي 4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-08-23اهويرسر حنان130079التعليم الثانوي 4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-08-26اليحياوي عبد الرحيم130080التعليم الثانوي 4المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-07-01سلطان لمياء130081التعليم الثانوي 5المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-09-18بوهرو محمد130082التعليم الثانوي 5المسير

ي إبراهيم130083التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-02-22بالعرائ  5المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-10-09السحمودي عبد المالك130084التعليم الثانوي 5المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-12-12الصحراوي مروان130085التعليم الثانوي 5المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-09-08حامة ياسير 130086التعليم الثانوي 5المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-03-14درنون فاطمة130087التعليم الثانوي 5المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي فدوى130088التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-08-24حموتت  5المسير

ي عيس130089التعليم الثانوي
يف  ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-04-02الرسر 5المسير

ي إبراهيم130090التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-05-22العوئ  5المسير

ي زكرياء130091التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-03-19العمرائ  5المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-02-04مسعودي عبد الرحمان130092التعليم الثانوي 5المسير

ي سكينة130093التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-07-16الحست  5المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-08-06اخمرا فاطمة130094التعليم الثانوي 5المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-01-26وح عبد اللطيف130095التعليم الثانوي 5المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-06-01حمان أنيس130096التعليم الثانوي 5المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-02-03زغودة سكينة130097التعليم الثانوي 5المسير

ي دنيا130098التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-10-27الرزيت  5المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-08-21االكحال أنس130099التعليم الثانوي 5المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-05-04لمعالوي محمد130100التعليم الثانوي 5المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-07-15اليداري وسام130101التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-04-22مزرد ابراهيم130102التعليم الثانوي 6المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-03-21أمراري إسالم130103التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-11-09دخوش محمد أمير 130104التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-08-26الماللي حسناء130105التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-09-21حسناوي محمد130106التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-04-11حادوش فؤاد130107التعليم الثانوي 6المسير

ي علي130108التعليم الثانوي
ئ  ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-11-24الي  6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-01-01حجار يوسف130109التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-06-16غندور سعاد130110التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-11-06االبراهمي فاطمة الزهراء130111التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-04-05سماعيلي كمال130112التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-11-10كارح عزالدين130113التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-02-26فرحان سماح130114التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-06-28ايت الشيخ لوبت 130115التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-09-02المحمدي زبير130116التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-07-12امحرار ياسير 130117التعليم الثانوي 6المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-01-01قشاش يوسف130118التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-07-18الكاللي محسير 130119التعليم الثانوي 6المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2000-07-09امعض    ور فاطم     ة130120التعليم الثانوي 6المسير

ي محمد130121التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-10-19مدائ  7المسير

يت130122التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-09-19فناسي تيي  7المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-03-18بهطاط عبد اللطيف130123التعليم الثانوي 7المسير

ي فاطمة الزهراء130124التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-05-09دح  7المسير

ي حورية130125التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-09-08لغفير 7المسير

ي المهدي130126التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-12-09اجغت  7المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-07-13كودية إكرام130127التعليم الثانوي 7المسير

ف الدين130128التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-03-02اقاسي شر 7المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-06-18الفخاري بسمة130129التعليم الثانوي 7المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-03-29الصبان ايوب130130التعليم الثانوي 7المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-10-29عيساوي يوسف130131التعليم الثانوي 7المسير

ي جواد130132التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-10-11يوسف  7المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-04-28كروز رشيد130133التعليم الثانوي 7المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-03-26المغاري عماد130134التعليم الثانوي 7المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-02-14بعراب سالمة130135التعليم الثانوي 7المسير

ي عائشة130136التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-12-21لحسيت  7المسير

ي عبد الناض130137التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-12-23دحمائ  7المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-05-30أنديش محمد130138التعليم الثانوي 7المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-03-10خراز احمد130139التعليم الثانوي 7المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-07-01جياري حسام130140التعليم الثانوي 7المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-01-01كعبوش زينب130141التعليم الثانوي 8المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-01-15عياد مريم130142التعليم الثانوي 8المسير

ى130143التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-03-22البغدادي برسر 8المسير

ي سفيان130144التعليم الثانوي ِ
 
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-12-16َحْرف 8المسير

ان فاطمة الزهراء130145التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-08-08بير 8المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-10-02الحاج عبد الحبيب130146التعليم الثانوي 8المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-05-07عباوي محمد130147التعليم الثانوي 8المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-07-30اعبار نعيمة130148التعليم الثانوي 8المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2000-10-15الهواري محمد130149التعليم الثانوي 8المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-09-19مراضو موس130150التعليم الثانوي 8المسير

فا أمير 130151التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-12-11بوشر 8المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-12-10دايداي سارة130152التعليم الثانوي 8المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-08-06مزاري محمد130153التعليم الثانوي 8المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-10-01هالل حميد130154التعليم الثانوي 8المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-04-25القادري نرسين130155التعليم الثانوي 8المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-10-20الشوي    خ ياسير 130156التعليم الثانوي 8المسير

ي محمد130157التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-12-29تير  8المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2000-05-15النحاسي سفيان130158التعليم الثانوي 8المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-12-16جمولة محمد130159التعليم الثانوي 8المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-02-11شاوش عبد اإلله130160التعليم الثانوي 8المسير

ي فاطمة الزهراء130161التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-05-08آشف  9المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-12-07موس نرسين130162التعليم الثانوي 9المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي عماد130163التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-01-06كح  9المسير

اح عبد السالم130164التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-05-28شر 9المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-11-06اليحياوي وهيبة130165التعليم الثانوي 9المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-11-29شمالل حفيظة130166التعليم الثانوي 9المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-05-29البكاري امجيد130167التعليم الثانوي 9المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-08-10سالك شمس الدين130168التعليم الثانوي 9المسير

ي كوثر130169التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-11-24بشير 9المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-03-08حامة منعيم130170التعليم الثانوي 9المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-02-11مزيان هشام130171التعليم الثانوي 9المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-02-09بداش شيماء130172التعليم الثانوي 9المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-06-09غزال رشيد130173التعليم الثانوي 9المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-11-01العرسي لطيفة130174التعليم الثانوي 9المسير

ي أميمة130175التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-01-15ناح  9المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-07-01سيحال كريمة130176التعليم الثانوي 9المسير

ي عبد القادر130177التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-12-08شيح  9المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي هشام130178التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-05-22العوئ  9المسير

ي فاطمة الزهراء130179التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-11-01جنف  9المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-09-01رزوق رشيدة130180التعليم الثانوي 9المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-09-29كرومي زهير130181التعليم الثانوي 10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-01-24ساسيوي منية130182التعليم الثانوي 10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-04-17فقيهي نورالدين130183التعليم الثانوي 10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2000-11-30اركيك عثمان130184التعليم الثانوي 10المسير

ي دالل130185التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1992-12-11نوائ  10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-12-11المصلوحي ياسير 130186التعليم الثانوي 10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-01-07مزيان محمد130187التعليم الثانوي 10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-09-06بنهاري محمد130188التعليم الثانوي 10المسير

ي شهرزاد130189التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-02-17بركائ  10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2001-01-01اوزيزى فاطمة الزهراء130190التعليم الثانوي 10المسير

ف130191التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2000-02-14زويشة أشر 10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-06-25دحان الحسن130192التعليم الثانوي 10المسير
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المديرية

اإلقليمية
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي زكرياء130193التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-04-19الحوست  10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-01-18وموهو حمزة130194التعليم الثانوي 10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-11-04الوردي حورية130195التعليم الثانوي 10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-06-13سداين حميد130196التعليم الثانوي 10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-12-15ازوهري ايوب130197التعليم الثانوي 10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-02-23مؤدين الحسير 130198التعليم الثانوي 10المسير

ي منير130199التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-07-06جائ  10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-10-31برخلي هاجر130200التعليم الثانوي 10المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-07-05الزعومي محمد أمير 130201التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-02-19العشوري محمد130202التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-10-29الهاللي يوسف130203التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-02-20محرزي سارة130204التعليم الثانوي 11المسير

ف130205التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-09-04زحاف أشر 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-12-11الحور أيوب130206التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-11-01حميش أيوب130207التعليم الثانوي 11المسير
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المديرية

اإلقليمية
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2000-02-29هدان إيمان130208التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-10-01شاهي اسماعيل130209التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-08-14اعنوز ابراهيم130210التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-04-01مهدي يوسف130211التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-09-17لمعالوي عبد الصمد130212التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-05-10معنان محمد130213التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-07-08شمالل سومية130214التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-10-19شيخام أحمد130215التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-06-16لعرج انوار130216التعليم الثانوي 11المسير

ي فاطمة130217التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-04-18الدحمائ  11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1992-12-15قدة خليل130218التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-10-13زهير سعاد130219التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-03-10الجنداري وئام130220التعليم الثانوي 11المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-06-01اجبيلو محمد130221التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-11-20الرسي    ج مريم130222التعليم الثانوي 12المسير
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المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-09-25بوكلبة حفيظة130223التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-11-28بلمقدم نوال130224التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-11-07السامري منية130225التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-03-25لعفو حسن130226التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-09-02العيساوي عبد الرزاق130227التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2000-01-05الجليلي جمال130228التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-07-19العريف محمد130229التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-07-19العيساوي أسامة130230التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-04-03بوروسية عبد الهادي130231التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-07-27باكو سارة130232التعليم الثانوي 12المسير

ي ايمان130233التعليم الثانوي
 
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2000-11-23زروف 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-03-25وزين سعاد130234التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-01-06بندودة زينب130235التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-12-25لمنوار محمد130236التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-01-31بوعزة نجوى130237التعليم الثانوي 12المسير
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-12-23عثمان عبد الحكيم130238التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-01-01ريدال عبدالرحيم130239التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-07-22برعوز أنس130240التعليم الثانوي 12المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-07-18ناظر شيماء130241التعليم الثانوي 13المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-02-07الرويصي سعيد130242التعليم الثانوي 13المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-04-21الفشتالي سمير130243التعليم الثانوي 13المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-04-03السالمي لبت 130244التعليم الثانوي 13المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-09-01بوطلب حسناء130245التعليم الثانوي 13المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-05-15زيان طارق130246التعليم الثانوي 13المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات2000-01-25فرحاوي محمد130247التعليم الثانوي 13المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-11-10بومجاهد محمد130248التعليم الثانوي 13المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-07-01بودهان احالم130249التعليم الثانوي 13المسير

ي رضوان130250التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1999-03-11قرطوئ  13المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-02-28زريوح محمد130251التعليم الثانوي 13المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-01-01نماسي زهير130252التعليم الثانوي 13المسير
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب
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مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي ياسير 130253التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1992-12-03خزائ  13المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-01-20وزين عبد هللا130254التعليم الثانوي 13المسير

ي سكينة130255التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1998-12-11جعوئ  13المسير

ي نورالدين130256التعليم الثانوي ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-12-14البوطيت  13المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-06-09موسي محمد130257التعليم الثانوي 13المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-08-11بورماضة ايمان130258التعليم الثانوي 13المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-03-25درويش محمد130259التعليم الثانوي 13المسير

ي فاطمة الزهراء130260التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1994-01-13بريسر 13المسير

ي زكرياء130261التعليم الثانوي
ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-05-20جنيائ  14المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1993-03-03العلوي فاطمة الزهراء130262التعليم الثانوي 14المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1996-12-20ايت حسي سوكينة130263التعليم الثانوي 14المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-12-02اويعل محمد130264التعليم الثانوي 14المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1997-08-15عيادي محمد130265التعليم الثانوي 14المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-10-12المهدي أحالم130266التعليم الثانوي 14المسير

ة: الثانوية اإلعداديةالناظوراالجتماعيات1995-05-01بوجدار فاطمة130267التعليم الثانوي 14المسير
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1998-01-01حمداوي مريم140001التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2001-09-29امعطلح عبدالعزيز140002التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-05-01الحاتمي محمد140003التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1998-04-28النميش حمزة140004التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1996-11-20الحو خالد140005التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1995-12-26الرامي إنصاف140006التعليم الثانوي

ي سمية140007التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-09-29حاح 

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-11-30جبالوي ايمان140008التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1998-06-24نعيم رضا140009التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1993-06-18البكاوي زكرياء140010التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1996-11-14أبيح رفيق140011التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1998-08-30وصغير يوسف140012التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-05-01واعلي وفاء140013التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1998-07-20عبد الرحيم سماح140014التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1995-01-01عزة عبد القادر140015التعليم الثانوي
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1993-01-13ابراهيم الريس140016التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1995-11-13اتبير سفيان140017التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-07-20قرادي البكاي140018التعليم الثانوي

1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-01-11الدحاوي عدي140019التعليم الثانوي

ي التهامي140020التعليم الثانوي
1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1996-04-23العوئ 

2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1994-03-24بوعقلير  ابراهيم140021التعليم الثانوي

2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-03-01حدودي فاطمة الزهراء140022التعليم الثانوي

2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1994-02-16الغليش فتيحة140023التعليم الثانوي

ي اكرام140024التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2001-10-30الطيت 

ي عبد المنعم140025التعليم الثانوي
يائ  2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1997-06-22الي  

2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-05-29كركري الحسن140026التعليم الثانوي

ي شهيد140027التعليم الثانوي
2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-03-01رحوئ 

2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-03-15القوح شميسة140028التعليم الثانوي

ي عبدالواحد140029التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1997-01-26الطيت 

2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1996-04-01بن ثابت انوار140030التعليم الثانوي
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي أيوب140031التعليم الثانوي
2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1998-04-14الشتوائ 

2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-09-19الشارف رحاب140032التعليم الثانوي

2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-03-29بنصغير عبدالحكيم140033التعليم الثانوي

2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1995-11-25رحاوي الحسن140034التعليم الثانوي

2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-05-28القدوري رفيق140035التعليم الثانوي

2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1995-01-12زرعاف محمد140036التعليم الثانوي

2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1995-01-04االدريسي زكرياء140037التعليم الثانوي

2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1997-01-01زين حمو140038التعليم الثانوي

ي ادريس140039التعليم الثانوي
2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1997-12-22كريائ 

2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1995-07-25دخيسي اسامة140040التعليم الثانوي

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2001-03-06السقلي سمية140041التعليم الثانوي

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1998-02-08كروم علي140042التعليم الثانوي

ي احالم140043التعليم الثانوي
3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1998-02-06البجدايت 

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1995-10-19ايت احمد سمير140044التعليم الثانوي

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1998-12-25الوردي راضية140045التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2001-02-20بودوز فاطمة الزهراء140046التعليم الثانوي

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-09-27عبد اللوش حسناء140047التعليم الثانوي

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1994-03-01صغير لمياء140048التعليم الثانوي

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-08-01مزويرح فاطمة الزهراء140049التعليم الثانوي

ي سمية140050التعليم الثانوي
3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1998-08-05دحمائ 

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1996-03-18العناس عبدهللا140051التعليم الثانوي

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-07-27عزوز انيسة140052التعليم الثانوي

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2001-04-10بلعيدي وهيبة140053التعليم الثانوي

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-05-01الغم فاطمة الزهراء140054التعليم الثانوي

ي إلهام140055التعليم الثانوي
3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-02-07عمت 

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1995-10-03بحوح فيصل140056التعليم الثانوي

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-04-02امرجيج عبدالقادر140057التعليم الثانوي

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1998-11-08أمجون أيوب140058التعليم الثانوي

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-06-03الوناس بالل140059التعليم الثانوي

3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1995-10-26بادة حمزة140060التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي شيماء140061التعليم الثانوي
4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2001-04-04مراكسر

4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1996-03-16لزعر ليل140062التعليم الثانوي

4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1994-03-23الكريم عبد هللا140063التعليم الثانوي

4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-04-23الناضي عفاف140064التعليم الثانوي

ي حنان140065التعليم الثانوي
4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-01-17مومت 

4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1994-09-07الشاوي نوال140066التعليم الثانوي

ي سفيان140067التعليم الثانوي
4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-10-06سلمائ 

4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2001-09-11قجوعي غزالن140068التعليم الثانوي

4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-05-02الطاهري جواد140069التعليم الثانوي

4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1995-02-17بوهاللي سومية140070التعليم الثانوي

ي كمال140071التعليم الثانوي
4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-02-10دغوئ 

4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-08-20فاضل محمد140072التعليم الثانوي

4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1997-02-06الجغاوي بالل140073التعليم الثانوي

4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1994-08-17لحلو محمد140074التعليم الثانوي

4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1995-10-01زكرياء منصوري140075التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1997-01-19فقشش أنس140076التعليم الثانوي

4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-04-01الطاهري فوزي140077التعليم الثانوي

ي ياسير 140078التعليم الثانوي
4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1998-04-08بوكنيف 

ي محمد140079التعليم الثانوي
4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1994-10-23لفت 

4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1994-07-24خياطي نورا140080التعليم الثانوي

5جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-12-16كركري يوسف140081التعليم الثانوي

ي محمد140082التعليم الثانوي
5جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1997-02-28الرحموئ 

5جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-09-01لكحل عبد النور140083التعليم الثانوي

ي سلوى140084التعليم الثانوي
 
5جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1999-02-16حفحاف

5جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1995-09-15المقدم سالم140085التعليم الثانوي

5جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1993-01-30تاوشيخت ياسير 140086التعليم الثانوي

5جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات2000-03-06أجيار نجاة140087التعليم الثانوي

5جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالرياضيات1996-01-03المنصاري عبدالقادر140088التعليم الثانوي

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-03-22كشوط ايمان150001التعليم الثانوي

ي يوسف150002التعليم الثانوي
 
1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-04-04زروف



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-11-11العلمي أحمد150003التعليم الثانوي

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-01-08دحو محمد150004التعليم الثانوي

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-01-27سالك اميمة150005التعليم الثانوي

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-10-15بلبدري امال150006التعليم الثانوي

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-11-08بونوة توفيق150007التعليم الثانوي

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1995-08-23المنيوي كريمة150008التعليم الثانوي

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-08-30كواطري مريم150009التعليم الثانوي

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-10-22اليونسي نهيلة150010التعليم الثانوي

ف150011التعليم الثانوي 1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-04-10حدوش أشر

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2002-05-28برياح ابتسام150012التعليم الثانوي

يدي شيماء150013التعليم الثانوي 1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-12-19الي  

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-03-18بالحة جمعة150014التعليم الثانوي

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-07-04قدار سناء150015التعليم الثانوي

ي سعاد150016التعليم الثانوي
1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1995-12-04زرهوئ 

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-04-14واصىطي ايمان150017التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-01-23ازيرار نورة150018التعليم الثانوي

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-05-03اجحاوي يوسف150019التعليم الثانوي

1الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-07-18بوشطيطة حنان150020التعليم الثانوي

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-11-14مداح محمد150021التعليم الثانوي

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-07-25بنهاري سهام150022التعليم الثانوي

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-09-01النوالي أميمة150023التعليم الثانوي

ي وئام150024التعليم الثانوي
2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-12-25حراسر

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-05-29حامدي ايناس150025التعليم الثانوي

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-02-26بوقدور بثينة150026التعليم الثانوي

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-03-27احجام اكرام150027التعليم الثانوي

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1993-10-04شاللي مريم150028التعليم الثانوي

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1994-01-26جاللي محمد150029التعليم الثانوي

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-08-22شيكر جواد150030التعليم الثانوي

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-10-08بن يعكوب سليمة150031التعليم الثانوي

ي عبير150032التعليم الثانوي
2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-04-14بن الغاسر



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-10-05ناضي سلم150033التعليم الثانوي

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-08-28بوعالم اسماء150034التعليم الثانوي

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1993-07-16حمداوي نزهة150035التعليم الثانوي

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-09-14العلمي انس150036التعليم الثانوي

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-02-06صديق انصاف150037التعليم الثانوي

ي اميمة150038التعليم الثانوي
 

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-07-21باع

ي هدى150039التعليم الثانوي
2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-07-19العسر

2الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-07-20بن عطة صفاء150040التعليم الثانوي

ي نورة150041التعليم الثانوي
3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-05-14الريائ 

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1995-10-15مقور سكينة150042التعليم الثانوي

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-07-14الشايب سارة150043التعليم الثانوي

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-01-07بنعمرو زينب150044التعليم الثانوي

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-05-10حدوش مريم150045التعليم الثانوي

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-10-11عبد العالي حسناء150046التعليم الثانوي

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-12-17امزيل حنان150047التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي عاصم150048التعليم الثانوي
3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-05-07يوسف 

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1994-07-28شكير جميلة150049التعليم الثانوي

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-05-14اعكاو فردوس150050التعليم الثانوي

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-01-13فكروش منير150051التعليم الثانوي

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-12-09اوخديجة يامنة150052التعليم الثانوي

وي فاطمة الزهراء150053التعليم الثانوي 3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2002-05-15مغير 

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1993-03-15اوراغ سهام150054التعليم الثانوي

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-10-19خربوش سهيلة150055التعليم الثانوي

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-07-15جيعلة سمية150056التعليم الثانوي

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-07-07عماري أحمد150057التعليم الثانوي

ي فرح150058التعليم الثانوي
وئ  3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-11-30الجي 

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-11-24زيات عبد الرحيم150059التعليم الثانوي

3الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-02-02انرص ابراهيم150060التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-01-07زكنون محمد150061التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-11-13أزمري محمد150062التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-09-15الطاهري رميساء150063التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-08-08ناجيم سمية150064التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-12-20مجطيط نعيمة150065التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1995-09-22إفالدن إحسان150066التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-02-04اوكرو كوثر150067التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-01-13اهروي يرسى150068التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-10-01اقضاض بوبكر150069التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-04-08لزعر شيماء150070التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-04-03ابركان يونس150071التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-08-04بوقاب أمل150072التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-06-27المزكور سارة150073التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-01-01الرامي يوسف150074التعليم الثانوي

ي ايوب150075التعليم الثانوي
4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-12-07الزوالئ 

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-08-20لحاللي هدى150076التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-09-14بنعمرو فاطمة الزهراء150077التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-12-08طاهري معاد150078التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-02-08حمادي توفيق150079التعليم الثانوي

4الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-10-28سعدون إكرام150080التعليم الثانوي

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1993-10-05رضا البالعي150081التعليم الثانوي

ي مراد150082التعليم الثانوي 5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-11-04الصنهاح 

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-06-18فخرالدين شيماء150083التعليم الثانوي

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-05-30البضعي أمل150084التعليم الثانوي

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-11-17براهمي فاطمة الزهراء150085التعليم الثانوي

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-02-05صالحي نهيلة150086التعليم الثانوي

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-03-26العرسي لبت 150087التعليم الثانوي

ي عبد اللطيف150088التعليم الثانوي
5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1992-12-31الربائ 

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-05-10بوكديرة هبة150089التعليم الثانوي

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-10-15والعبدو سمية150090التعليم الثانوي

ف150091التعليم الثانوي 5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-05-26امرار أشر

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-10-29بوحمو حمزة150092التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-10-27كرفيسي حمزة150093التعليم الثانوي

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1994-05-11لبيب سفيان150094التعليم الثانوي

ي محمد150095التعليم الثانوي
5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-06-29العسائ 

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-06-11صحات أميمة150096التعليم الثانوي

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-02-22بالي غزالن150097التعليم الثانوي

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-06-05محفوض نوال150098التعليم الثانوي

5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1995-08-18بلقاسمي الميلود150099التعليم الثانوي

ي محمد150100التعليم الثانوي
5الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-08-02حموتت 

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-04-10العرسي زهير150101التعليم الثانوي

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1995-10-05خنطاش أنس150102التعليم الثانوي

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1993-06-17بوناوي فاطمة الزهراء150103التعليم الثانوي

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-07-06العزاوي حنان150104التعليم الثانوي

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-08-28شلح نور150105التعليم الثانوي

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-07-19بودخيلي دنيا150106التعليم الثانوي

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-07-14حزى يزيد150107التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-09-30لمقدم اكرام150108التعليم الثانوي

ي أسامة150109التعليم الثانوي
6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1993-09-04عثمائ 

روال كرم150110التعليم الثانوي 6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-12-23بي  

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-03-31القدوري هيام150111التعليم الثانوي

ي مريم150112التعليم الثانوي
 

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-10-04اوراع

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-06-01مسعودي يرسى150113التعليم الثانوي

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1994-03-25الدهري زهير150114التعليم الثانوي

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-08-02بوعنونو محمد150115التعليم الثانوي

ي مريم150116التعليم الثانوي
6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-06-10البيص 

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-07-20لمير  غزالن150117التعليم الثانوي

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-05-11اوبديل سفيان150118التعليم الثانوي

6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-01-15مغيوش نورة150119التعليم الثانوي

ى150120التعليم الثانوي 6الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-06-22بوجبهة برسر

7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-10-12البداوي عالء الدين150121التعليم الثانوي

ي شيماء150122التعليم الثانوي
7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-06-26الرسغيت 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-10-24ممروش نهيلة150123التعليم الثانوي

ي نعمة150124التعليم الثانوي
7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-07-15ميموئ 

7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-10-02جدلة هاجر150125التعليم الثانوي

7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-09-25العامري هاجر150126التعليم الثانوي

ي مهدي150127التعليم الثانوي
7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-10-30مسيت 

7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-09-13القدوري ياسمير 150128التعليم الثانوي

7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-07-19كنودي سعد150129التعليم الثانوي

و وصال150130التعليم الثانوي 7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-12-04كارتير

ج نوال150131التعليم الثانوي 7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-02-03عير

7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1995-10-14طالب خولة150132التعليم الثانوي

7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-05-04الكوال شيماء150133التعليم الثانوي

7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-01-25حمزاوي زينب150134التعليم الثانوي

7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-08-25مرابط إيمان150135التعليم الثانوي

7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-12-19كريد يرسى150136التعليم الثانوي

7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-08-12اطريوط عبد هللا150137التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-01-02العلمي مريم150138التعليم الثانوي

ي نهيلة150139التعليم الثانوي
7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-10-06حاست 

7الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-10-10شطوا مريم150140التعليم الثانوي

8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-10-08الزروالي وئام150141التعليم الثانوي

8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-07-01الجايمي يوسف150142التعليم الثانوي

8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-02-28قندوسي أيوب150143التعليم الثانوي

8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-04-05مكروم أمينة150144التعليم الثانوي

8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-12-21التكفاوي وليد150145التعليم الثانوي

8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-03-09عباوي عبد الرحيم150146التعليم الثانوي

8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1994-07-22بلفضيل جمال150147التعليم الثانوي

8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-03-19صابر اكرام150148التعليم الثانوي

ي شيماء150149التعليم الثانوي
يمت  8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-08-05شر

8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-11-18زعزوعي دنيا150150التعليم الثانوي

ي ايوب150151التعليم الثانوي
8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1995-08-22بوجدايت 

8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-03-15العالم نجية150152التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي اسماء150153التعليم الثانوي
8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1992-12-12بوشيح 

ي محمد150154التعليم الثانوي 8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-05-01يعقوئ 

ي اكرام150155التعليم الثانوي
8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-04-27غزوائ 

8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-02-18الشايب سكينة150156التعليم الثانوي

8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-05-09السكاكي شيماء150157التعليم الثانوي

8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-08-07محمدي ايمان150158التعليم الثانوي

ي فائزة150159التعليم الثانوي
8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1994-04-21ماموئ 

8الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-11-19العوش عزالدين150160التعليم الثانوي

ي فرح150161التعليم الثانوي
9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-06-02الوردائ 

ي علي150162التعليم الثانوي
9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-11-03العوئ 

9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1995-08-07بوخاري أسماء150163التعليم الثانوي

9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-05-24خرشوش نرسين150164التعليم الثانوي

ى150165التعليم الثانوي ي برسر
9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-04-14اليوسف 

ي أمير 150166التعليم الثانوي
 
9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2002-01-22الحفحاف

9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-05-20حاس هللا شيا150167التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي صفاء150168التعليم الثانوي
9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-03-08البوجديت 

ي زينب150169التعليم الثانوي
9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-07-20حديت 

9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-09-25عباسي محمد150170التعليم الثانوي

9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-03-13الشاوش عبد الكريم150171التعليم الثانوي

9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-07-14أفريد عدنان150172التعليم الثانوي

ي منال150173التعليم الثانوي 9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-11-11حاح 

9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-05-31باكو اميمة150174التعليم الثانوي

9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-02-17المريط رميصاء150175التعليم الثانوي

ي حسناء150176التعليم الثانوي
 
9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-01-18خراف

ي مريم150177التعليم الثانوي
9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-06-27الوزائ 

9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-12-23امهدة فاطنة150178التعليم الثانوي

9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-10-22مسعودي إشاء150179التعليم الثانوي

9الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-12-08بوسغال غزالن150180التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-09-12اشبابة سناء150181التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-01-06حمداوي فوزية150182التعليم الثانوي



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي محمد150183التعليم الثانوي
10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-09-06البنوئ 

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-04-20بويش وفاء150184التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1994-03-31عبد الشباب منير150185التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1994-08-16قندسي فهد150186التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-11-03الحوزي نورالهدى150187التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-09-07معجون سوكينة150188التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1993-03-01أوشير  اسماعيل150189التعليم الثانوي

ي فاطمة150190التعليم الثانوي 10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1995-02-20اليعقوئ 

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-02-26عالي شادية150191التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-03-05كطاف عبد العالي150192التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-11-23هارو محمد150193التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-02-03شنوف سهام150194التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-09-02الزعومي فاطمة الزهراء150195التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-07-25ميدان ليل150196التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-03-01بلقاسمي الجياللي150197التعليم الثانوي
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االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-04-17زريف شيماء150198التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-10-13بوهور انور150199التعليم الثانوي

10الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-03-02شعو حمزة150200التعليم الثانوي

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-02-09ستاوت زكرياء150201التعليم الثانوي

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-06-10الغول لطيفة150202التعليم الثانوي

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-02-05بوهاللي سارة150203التعليم الثانوي

ي أسامة150204التعليم الثانوي
11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2002-02-13شيح 

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1995-09-17وسار عفاف150205التعليم الثانوي

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-02-25درويش اميمة150206التعليم الثانوي

ي إلياس150207التعليم الثانوي
11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-04-05العسر

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-09-27رشيدي ءاية150208التعليم الثانوي

ي وفاء150209التعليم الثانوي
11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1994-10-11رحمائ 

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-12-20بوراس إيمان150210التعليم الثانوي

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-04-16البوعزيزي ياش150211التعليم الثانوي

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-07-04بن سيو احالم150212التعليم الثانوي
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-02-20الهاللي كوثر150213التعليم الثانوي

اح عماد150214التعليم الثانوي 11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-01-26بير

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-08-10طهري وليد150215التعليم الثانوي

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-12-01بطيوي اكرام150216التعليم الثانوي

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-07-01جمال زكرياء150217التعليم الثانوي

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-10-07حمداوي هاجر150218التعليم الثانوي

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-01-16ازذاذ جمال150219التعليم الثانوي

11الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-03-27قاسيوي وئام150220التعليم الثانوي

ي فاطمة الزهراء150221التعليم الثانوي
12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1994-07-22الحست 

12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-11-07لحمر حبيبة150222التعليم الثانوي

12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1993-06-05فتحي محسن150223التعليم الثانوي

ى150224التعليم الثانوي 12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-02-06بن ودي برسر

ي نادية150225التعليم الثانوي
 
12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-08-15الهيسوف

12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-12-28زركان عزيزة150226التعليم الثانوي

ي هجر150227التعليم الثانوي
12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-09-02سليمائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-12-16انجودة لطيفة150228التعليم الثانوي

ي حنان150229التعليم الثانوي
12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-12-24العبد الرحمائ 

12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-01-07سايحي كوثر150230التعليم الثانوي

ي منير150231التعليم الثانوي
12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-01-09القرعوئ 

12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-03-25بوكنانة محمد150232التعليم الثانوي

12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-12-19أحرشاو أمال150233التعليم الثانوي

12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1995-06-26العماري هاجر150234التعليم الثانوي

12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-03-12امنشار سهام150235التعليم الثانوي

12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-02-20الزروالي نعيمة150236التعليم الثانوي

12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-06-12تراري أيوب150237التعليم الثانوي

12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-03-24سافو حسام150238التعليم الثانوي

12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-05-13اغمير جودية150239التعليم الثانوي

ي عهد150240التعليم الثانوي
12الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1993-11-09يوسف 

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1995-03-16الخروي نعيمة150241التعليم الثانوي

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-01-12جالي امال150242التعليم الثانوي
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-08-09سافري حنان150243التعليم الثانوي

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-04-13محسير  فاطمة الزهراء150244التعليم الثانوي

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-06-27بوجطاط سليمة150245التعليم الثانوي

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-03-13حمو سكينة150246التعليم الثانوي

يكي شيماء150247التعليم الثانوي
13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-06-27شر

ي سامية150248التعليم الثانوي
13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-11-11حمائ 

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-05-06جامعي زينب150249التعليم الثانوي

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-10-18مهداد جميلة150250التعليم الثانوي

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-03-15عزيز سليمان150251التعليم الثانوي

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-12-20الحشالف امير 150252التعليم الثانوي

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-10-17عزي أحالم150253التعليم الثانوي

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-10-26اماد نورة150254التعليم الثانوي

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-12-29السماللي الهام150255التعليم الثانوي

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-02-24عبد السالمي دنيا150256التعليم الثانوي

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1996-05-01ازرار حنان150257التعليم الثانوي
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-01-01اهادي سومية150258التعليم الثانوي

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-08-10بنمومن خولة150259التعليم الثانوي

13الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-01-16خافن محجوبة150260التعليم الثانوي

ي رحمة150261التعليم الثانوي
14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-07-16زيائ 

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-04-25اقزوز أمال150262التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-09-26الملكي آمينة150263التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-11-17تداوت خولة150264التعليم الثانوي

ي فاطمة150265التعليم الثانوي 14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-01-12صي 

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-04-13الداودي سمية150266التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1993-01-06انقيلي مجدولير 150267التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-07-20بالمرابط بنعيس150268التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-05-20الرميش محمد150269التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-08-24مطهري فاطمة150270التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-07-01بوراص سليمة150271التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-01-02ابراهيمي لبت 150272التعليم الثانوي
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-11-26قيادي وسيمة150273التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1993-06-19بومدين مهدي150274التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-04-27بوجعدة كوثر150275التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-10-21راشيد خولة150276التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1993-04-18المنيعي مراد150277التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1998-06-25واصىطي محمد150278التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-01-15حافيظ مريم150279التعليم الثانوي

14الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2001-06-22سامح هالة150280التعليم الثانوي

ى150281التعليم الثانوي ي برسر
15الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-06-08بلعوسر

ي شيماء شهيناز150282التعليم الثانوي
15الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1993-01-22الوردائ 

15الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1999-10-27سيسن كوتر150283التعليم الثانوي

ي سوكينة150284التعليم الثانوي
 
وف 15الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض1997-07-30الي 

15الفهرية: الثانوية اإلعداديةبركانعلوم الحياة واالرض2000-04-05حصبان وفية150285التعليم الثانوي

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا2001-08-26الكاري هدى160001التعليم الثانوي

ي صفاء160002التعليم الثانوي 1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا2001-11-10حاح 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا2001-09-14طميس حمزة160003التعليم الثانوي

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا2001-01-31الوالي إبتسام160004التعليم الثانوي

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا1997-02-19عبد العالي شيماء160005التعليم الثانوي

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا1999-09-09إكرام ضاحك 160006التعليم الثانوي

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا1999-05-01المرابط محمد160007التعليم الثانوي

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا2000-07-10تعلي عبد المجيد160008التعليم الثانوي

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا2001-12-25الفكرود ايمان160009التعليم الثانوي

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا1998-06-30اشنيون سهام160010التعليم الثانوي

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا1998-03-09قزاري شيماء160011التعليم الثانوي

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا2001-11-26اسباعي وهيبة160012التعليم الثانوي

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا2001-09-06الكمير  أمنية160013التعليم الثانوي

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا2001-02-20رحاوي فيصل160014التعليم الثانوي

ي هجر160015التعليم الثانوي
1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا2000-08-24دحمائ 

ي أحمد160016التعليم الثانوي 1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا1999-02-07الصغير

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا2000-05-17الكيحل منال160017التعليم الثانوي
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اإلقليمية
مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا2001-03-18زحوط فاروق160018التعليم الثانوي

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا2001-09-19جابري زينب160019التعليم الثانوي

1مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا1999-12-01الجالب عفيفة160020التعليم الثانوي

2مدرسة الرازيتاوريرتالتكنولوجيا1999-06-05عزوزي أميمة160021التعليم الثانوي

ياء والكيمياء2000-12-02بلقاسمي محمد170001التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1993-12-20برحيحي يوسف170002التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-09-09الوالي حورية170003التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1995-04-22العماري محمد170004التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

اوي يوسف170005التعليم الثانوي ياء والكيمياء1994-10-29خرص  1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-01-25موبسط حسن170006التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-06-04عالوي صالح الدين170007التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1995-10-13المسعودي إبراهيم170008التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-09-06عنتار نور الهدى170009التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-09-17بن مهدي عبد اإلله170010التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-12-13البالي اسماء170011التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا
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اإلقليمية
مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء1999-03-15شفيق حفصة170012التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-11-22تحزيمة مروان170013التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-04-27العلمي سعاد170014التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-12-07لحمر يوسف170015التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-02-07بلعمران شهرة170016التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1996-08-03ازروري شهرزاد170017التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-07-01عبد السميع صليحة170018التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-02-23لمحمدي حبيبة170019التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1994-09-12الهربولي نبيل170020التعليم الثانوي 1الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-10-03العشوري خالد170021التعليم الثانوي 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-03-09المسعودي حمزة170022التعليم الثانوي 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-06-27السهلي حفصة170023التعليم الثانوي 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1996-12-05لمقدم حسام الدين170024التعليم الثانوي 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي احمد170025التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2000-05-06الرمضائ  2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-08-18ريدال زيلوخة170026التعليم الثانوي 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء2000-12-05الشواي اسامة170027التعليم الثانوي 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-05-23فانة سهيلة170028التعليم الثانوي 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي أسماء170029التعليم الثانوي ياء والكيمياء1998-05-10الطالت  2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي شيماء170030التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2000-10-05عريائ  2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-01-08المتوكل محمد170031التعليم الثانوي 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ت بدر170032التعليم الثانوي ياء والكيمياء2000-04-06ابو تباشر 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ف170033التعليم الثانوي ياء والكيمياء1998-06-16بديدي اشر 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-07-02المحمادي محمد170034التعليم الثانوي 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-01-29عمري اميمة170035التعليم الثانوي 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1994-09-02الحرار ياسير 170036التعليم الثانوي 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-09-01بنتاج ميمونة170037التعليم الثانوي 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-12-21المصباحي مريم170038التعليم الثانوي 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي عبد الخالق170039التعليم الثانوي ياء والكيمياء1999-12-07قت  2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-12-07قدري جواد170040التعليم الثانوي 2الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-08-20غفار يونس170041التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء1998-02-19البقالي سفيان170042التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-03-12بغلم فاطمة170043التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-04-23فليل نورالدين170044التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-05-14لمهاوي لبت 170045التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-07-05الشيخ محمد170046التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-03-12بوتالونت فتيحة170047التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-08-18بلكعوط شيماء170048التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-05-10اطوينة محمد170049التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-03-01لحدودي إيمان170050التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-01-15المرابط فيصل170051التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-01-16ايدري مريم170052التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1994-01-18الرشيدي نعيمة170053التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-09-02ايناو احمد170054التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-05-26اشهبون فاطمة170055التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-01-24ادريس المهدي170056التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء1998-06-22بوعمرو سهيلة170057التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-06-12حليم محسن170058التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-09-08خالدي هدى170059التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-10-01الطاهري محمد170060التعليم الثانوي 3الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1994-12-22لحدودي عبد اإلله170061التعليم الثانوي 4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي170062التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1998-03-28عباسي اليمائ  4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-10-27الوردي فاطمة الزهراء170063التعليم الثانوي 4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-11-20معىط هللا مريم170064التعليم الثانوي 4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي هند170065التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1998-02-24دحمائ  4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي شيماء170066التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2000-04-01بنوئ  4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي عبداإلاله170067التعليم الثانوي ياء والكيمياء1999-07-28حاح  4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1996-09-19اخبوش عبد الرحيم170068التعليم الثانوي 4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-06-03اجديك ياسمير 170069التعليم الثانوي 4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1996-11-15بوشنكور احمد170070التعليم الثانوي 4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

قيق نورالدين170071التعليم الثانوي ياء والكيمياء1995-05-02ض  4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء1998-08-27ازنطران لبت 170072التعليم الثانوي 4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-09-29بومجاهد زكرياء170073التعليم الثانوي 4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-08-17بوعزاوي ابتسام170074التعليم الثانوي 4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-12-27القصور محمد170075التعليم الثانوي 4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي مراد170076التعليم الثانوي
 
ياء والكيمياء1998-05-21معروف 4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي هجر170077التعليم الثانوي ياء والكيمياء2001-09-25الحاح  4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-02-02بولحروز محمد أمير 170078التعليم الثانوي 4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2002-04-13امياي ايمان170079التعليم الثانوي 4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-12-25ازعوم شيماء170080التعليم الثانوي 4الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1995-03-30اوعقا عبدالقادر170081التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-05-20المختاري حسناء170082التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-01-01قربوع عائشة170083التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1994-01-21اشن عبد الشكور170084التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1995-09-11قري إسالم170085التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي محمد170086التعليم الثانوي
 
ف ياء والكيمياء1999-08-26شر 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي سليمة170087التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2001-09-23الفكروسر 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي طارق170088التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1997-06-21يوسف  5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-11-01عالوي فاطمة170089التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-01-13كركيط بلقاسم170090التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي شيماء170091التعليم الثانوي ياء والكيمياء1998-08-03اليعكوئ  5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-02-17زكرياء عباوي170092التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1995-10-28ازنابط بالل170093التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1996-07-13قزيز نور الدين170094التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1993-12-24قريوح أسامة170095التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-03-29الندلوسي مريم170096التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي يونس170097التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1999-02-04العوئ  5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1995-08-10مدكوري حسن170098التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-12-02مكاوي عبداالله170099التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-06-20بودالل اسماء170100التعليم الثانوي 5الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي عبدالواحد170101التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1997-03-28ازكائ  6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء2001-07-05عالل شيماء170102التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-01-01بعوش محمد170103التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-01-23عبو أميمة170104التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1995-01-13اولوس احالم170105التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-08-05المزيوي حمزة170106التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-01-20اجميح ابتسام170107التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي اوسامة170108التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2000-01-23جدايت  6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-10-30ابودارار يوسف170109التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-11-18الحداوي منال170110التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-08-22بوشكرة احمد170111التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-11-23الوكيلي شيماء170112التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-07-20الطالب الميلود170113التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-04-01مؤدين اسمهان170114التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي امينة170115التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2002-11-17والشائ  6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي فدوى170116التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2001-05-12الغمراست  6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء2001-01-04الزموري وسيمة170117التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-01-01خلوق الصغير170118التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-02-18بولكدور فدوى170119التعليم الثانوي 6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي170120التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1998-01-30القوب  ع لطف  6الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-11-11أوشن منال170121التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1995-08-26عمارة وداد170122التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-12-04كركيط ياسير 170123التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-10-12الزوبعي بالل170124التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-02-19الداودي فاطمة الزهراء170125التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ة بدر170126التعليم الثانوي ياء والكيمياء1995-10-03نوكير  7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي فاطمة170127التعليم الثانوي
 
ياء والكيمياء1995-06-04هرنوف 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-12-22تزمي نهيلة170128التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-01-09بونيف زينب170129التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-08-01بنعدو ليل170130التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2002-01-13البطام نهيلة170131التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء1998-10-10امسور نرسين170132التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1993-03-08بيبودة إيمان170133التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-10-09مجنبة سعاد170134التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-07-12قدوري يوسف170135التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-04-08بوزگاوي ياسير 170136التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-08-26بوصلح حسناء170137التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-08-10اسماعيلي لمياء170138التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1996-01-23صادق إدريس170139التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-05-10بجا عماد170140التعليم الثانوي 7الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ى170141التعليم الثانوي ياء والكيمياء2001-03-04الماحي برسر 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-05-06بركي وهيبة170142التعليم الثانوي 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

يان مريم170143التعليم الثانوي ياء والكيمياء2001-05-29بي   8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-07-27بنحماد يوسف170144التعليم الثانوي 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-06-29الفاللي الياس170145التعليم الثانوي 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-02-03المويسي امال170146التعليم الثانوي 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء1998-03-03الهندوز اناس170147التعليم الثانوي 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي محمد170148التعليم الثانوي ياء والكيمياء1994-07-24بوطيت  8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-05-27ازواغ آسية170149التعليم الثانوي 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-09-28موساوي رجاء170150التعليم الثانوي 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي رضوان170151التعليم الثانوي ياء والكيمياء2001-01-23بوعرئ  8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-05-30دحاوي سهام170152التعليم الثانوي 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1995-03-28مشيدة زوليخة170153التعليم الثانوي 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-06-22بنجالول إناس170154التعليم الثانوي 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي عواطف170155التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1997-08-01التابت  8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-07-22بايا خالد170156التعليم الثانوي 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1996-11-12حبيب هللا إكرام170157التعليم الثانوي 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-10-19الوردي رضوان170158التعليم الثانوي 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي رابح170159التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1996-03-23دحمائ  8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-10-20موكن فاطمة170160التعليم الثانوي 8الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-01-29عزي محمد170161التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي صباح170162التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2000-08-01روماض  9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي حسناء170163التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1993-08-08دحمائ  9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي يونس170164التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1999-02-15الخلف  9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-12-03بلغيت أنور170165التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-08-21باعوض عبد الصمد170166التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-04-27اسماعيلي رجاء170167التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2002-01-03اعمرات سهيلة170168التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-12-18أفضيال عواطف170169التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-01-01زنيدي طارق170170التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-08-26النفاسي إبراهيم170171التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-01-18الفتوحي فايزة170172التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-06-07الحمداوي عبداالله170173التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-01-26زمبيب إكرام170174التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-02-24مازة عمر170175التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1995-01-04امنشار حمزة170176التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا
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رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء2000-06-03بن يامنة سفيان170177التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-09-17عزاوي نوال170178التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي محمد170179التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1995-09-02الحموسر 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-10-04مكراش مونية170180التعليم الثانوي 9الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-04-18الدويري سمية170181التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي محمد170182التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1998-05-07حدوسر 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-06-12قهوي فاطمة الزهراء170183التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-03-11زياش يوسف170184التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-03-08الوردي علية170185التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1996-07-19قادري حنان170186التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-09-17المالحي محمد170187التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-09-11باهو مت 170188التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-09-20حمداوي الغالية170189التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-03-12اجناي فردوس170190التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-09-25عبد السميع رقية170191التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا
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رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء2000-11-01بركاوي أيمن170192التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-11-13فالوي فتيحة170193التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1994-09-22بن ودرن محمد170194التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-03-30زروق وداد170195التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي إيمان170196التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2001-08-02لمريت  10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1996-08-01ارغم حمزة170197التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-05-15شاطر نهال170198التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-06-06الدرار أسامة170199التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1993-10-24عزاوي عبد اللطيف170200التعليم الثانوي 10الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-12-09عبد النور فاطمة الزهراء170201التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2002-01-03اعمرات اميمة170202التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي مريم170203التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1998-09-30التجكائ  11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1994-09-14اليتيم سابق170204التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي زليخة170205التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1999-08-25جديائ  11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-06-01الساهل محمد170206التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء1998-06-27علوي حمزة170207التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي فتيحة170208التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1999-09-08لحسيت  11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-10-01خيا ابراهيم170209التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-06-22المحفوظ محمد170210التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-08-15خرخاش فاطمة الزهراء170211التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-11-07حشحوش أيوب170212التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-07-09شيلح محمد170213التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-04-06عزيوي فاطمة الزهراء170214التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي محمد170215التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2000-08-02الفرخائ  11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-03-08اعبوبو عبد الرحمان170216التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي سفيان170217التعليم الثانوي
 
ياء والكيمياء1995-07-28الواف 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-05-22الزيدوري فاطمة170218التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-06-14ختالة سلم170219التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-05-08الهوهاي خديجة170220التعليم الثانوي 11الفتح:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-02-16بركوسي يوسف170221التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء1998-12-04الجفال محمد170222التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-07-09قدوحي محمد170223التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-10-20بلطيط شيماء170224التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-04-02الشاوي سناء170225التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-05-28امجعوض عزيز170226التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-07-24السعدي حسناء170227التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-12-22االركو إكرام170228التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي مروى170229التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2001-12-13دحمائ  1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي احالم170230التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2001-05-31لمريت  1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-04-07براهمي منال170231التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-03-03برشان هشام170232التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي عبد الصمد170233التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1996-10-24رحموئ  1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-03-04الموساوي غزالن170234التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-10-19لقراري محمد170235التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-09-11خية خديجة170236التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء1999-06-17لدغامي يحتر170237التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-02-23مقران مروان170238التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2002-04-09قرددش لمياء170239التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-12-17حرميش نزهة170240التعليم الثانوي 1جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-10-28قرطيط سناء170241التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي فاطمة الزهراء170242التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2000-09-14يوسف  2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-08-24حاكمي فاطمة الزهراء170243التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-07-08ايت باحديدو ياسير 170244التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي زكرياء170245التعليم الثانوي ياء والكيمياء1998-12-12الخبائ  2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-11-15زروال يمينة170246التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-04-22الناضي فاطمة170247التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي محمد170248التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2001-11-09العوئ  2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي عصام170249التعليم الثانوي
ياء والكيمياء1999-01-16بلمهت  2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-03-08بغات ياسير 170250التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-09-20دحو فاطمة الزهراء170251التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي خالد170252التعليم الثانوي ياء والكيمياء1999-05-13عرقوئ  2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-10-19لصهب زينب170253التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-10-28حسناوي مروان170254التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-07-24تميمي يوسف170255التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-06-26خيا محمد170256التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-12-02مومن ياسير 170257التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ار يوسف170258التعليم الثانوي ياء والكيمياء2001-08-24بويي   2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-11-18بن عاشور أسماء170259التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-08-07دندن شيماء170260التعليم الثانوي 2جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-06-09جيعلة ياسير 170261التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-06-16الداوودي فردوس170262التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1993-07-24ادريسي سيف الدين170263التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-03-08الرخاوي يرسى170264التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-09-22ميمون الخير شيماء170265التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-02-28أمهال أيوب170266التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء1999-01-31كشاطي شيماء170267التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-12-04قرادة شيماء170268التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ى170269التعليم الثانوي ياء والكيمياء1999-11-21بوحوت برسر 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ى170270التعليم الثانوي ياء والكيمياء1999-08-19بن الصغير برسر 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي محمد علي170271التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2000-12-22أرزيت  3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

از السماللي وجدان170272التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2001-06-24الي   3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1997-08-15مختاري أسماء170273التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-09-03هروي محمد امير 170274التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-07-01المشمور أيوب170275التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-01-05عف  سهيلة170276التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-12-24الحدادي ياسير 170277التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1994-03-21ايكن امال170278التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-02-17حميش محمد170279التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-02-15العطار ابتسام170280التعليم الثانوي 3جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-06-16زحاف محمد170281التعليم الثانوي 4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ياء والكيمياء2000-07-05عطياوي محمد170282التعليم الثانوي 4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1992-12-19القدوري محمد170283التعليم الثانوي 4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-07-18األحبل رجاء170284التعليم الثانوي 4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-05-04كرزازي ايمان170285التعليم الثانوي 4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2000-09-05اشهيب عبد السميع170286التعليم الثانوي 4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-05-21الخمسي يونس170287التعليم الثانوي 4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء2001-04-16دخلي يرسى170288التعليم الثانوي 4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي نهيلة170289التعليم الثانوي
ياء والكيمياء2001-07-25عمرائ  4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-09-15داودي جميلة170290التعليم الثانوي 4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1998-06-23ابراهيمن مريم170291التعليم الثانوي 4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ياء والكيمياء1999-04-23الجهري نزهة170292التعليم الثانوي 4جابر بن حيان:  الثانوية التأهيليةجرادةالفير 

ي عبد الواحد180001التعليم الثانوي
بية االسالمية2000-04-22صطائ  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 

1الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-07-14استيتو أمنية180002التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-03-24اكمي حليمة180003التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

بية االسالمية2001-04-06ازمر بالل180004التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1996-12-01التومي عبد الحق180005التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-05-30كطاف عبد العالي180006التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-10-10منصوري عزيزة180007التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-03-28مقران سهام180008التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-04-25مومن فاطمة الزهراء180009التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-09-14اشار زكرياء180010التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

بية االسالمية1994-06-30مدغري علوي اسماعيل180011التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

بية االسالمية1996-07-08الماحي سهيلة180012التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

ي منال180013التعليم الثانوي
بية االسالمية1998-05-19كبوئ  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 

1الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-03-02امباركي مريم180014التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-11-13عبوي هشام180015التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

ي مليكة180016التعليم الثانوي
بية االسالمية1994-01-28بنعيت  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 

1الزرقطوئ 

بية االسالمية1996-01-31اسعيدي عبد السالم180017التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-04-30مالكي اميمة180018التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-02-10الوردي حنان180019التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1999-02-21سعيدان محمد180020التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
1الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-12-15قنبوح نافع180021التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

ي نجاة180022التعليم الثانوي
بية االسالمية1997-12-23الدحمائ  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 

2الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-12-23الجداوي حفصة180023التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-12-29صلحي محمد180024التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-09-07اغبال فتيحة180025التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية2000-11-08الخلفيوي هشام180026التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1993-03-15ايت واحي فاطمة180027التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-11-26أعجوش وفاء180028التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-10-10العمري صفاء180029التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-02-06لزعار شيماء180030التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1996-04-20الوكيلي محمد180031التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-06-27غمسوسي ياسير 180032التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-07-13قجاج يوسف180033التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

ي علي180034التعليم الثانوي
بية االسالمية1997-06-09الختوئ  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 

2الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية2000-06-04بلقاسمي لطيفة180035التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1993-08-01نحال ياسير 180036التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1996-09-08العساوي محمد180037التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-09-14اوالد المقدم اسماعيل180038التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-11-17نجار سكينة180039التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-02-14الدرقاوي محمد180040التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
2الزرقطوئ 

بية االسالمية1993-07-18لعوان كريم180041التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-10-14اعلعوض مصطف 180042التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-08-18البحري محمد180043التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-04-29اوالفالح فتيحة180044التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-04-28جابر لطيفة180045التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-07-30القاسمي فاطمة180046التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية2000-07-26زريوح إيمان180047التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية2001-09-04عزاوي احالم180048التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-03-18بريكوي حليمة180049التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي فاطمة الزهراء180050التعليم الثانوي بية االسالمية2000-09-06الصغير ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-12-20قجون أميمة180051التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-12-15جعدان محمد180052التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1996-08-14الملوكي محمد180053التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-10-01زريوح محمد180054التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1996-07-14صديق حورية180055التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-10-12جرير عبد االاله180056التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

رازي أسماء180057التعليم الثانوي بية االسالمية1998-12-03الي   ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1994-01-01زمزم اسماعيل180058التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-10-27كطاف نجاة180059التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-11-06الينصلي فاطمة180060التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
3الزرقطوئ 

بية االسالمية1994-08-19الصقالي ليل180061التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-01-06زروالي عبداإلاله180062التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-06-05أزكاغ أميمة180063التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

بية االسالمية1993-08-28بلخير أرصالن180064التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1999-07-25حيداري فاطمة180065التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-01-14حراو يامينة180066التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-07-22لبحيح بوزيان180067التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

اوي إيمان180068التعليم الثانوي بية االسالمية1999-08-26خرص  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

بية االسالمية1994-02-10بوزوينا عبدالمول180069التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

ي جمعة180070التعليم الثانوي
بية االسالمية1998-01-16رحمائ  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 

4الزرقطوئ 

بية االسالمية2000-10-12اشندير منعم180071التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-07-20ديدي فاطمة الزهراء180072التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-12-20بنكانكة عزيز180073التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-02-25الهاللي مريم180074التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-06-06المختاري مونية180075التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

ي عائشة180076التعليم الثانوي بية االسالمية2001-01-17بويعقوئ  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

بية االسالمية1993-04-02باليل حورية180077التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

بية االسالمية2000-03-20الفطري فاطمة الزهراء180078التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-08-26لدرع الياس180079التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1993-03-15الرحال رضوان180080التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
4الزرقطوئ 

بية االسالمية1992-12-11علوي فاتحة180081التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

بية االسالمية1994-10-19بوديحي سمية180082التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

بية االسالمية1996-07-09ديدوح إكرام180083التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

ة180084التعليم الثانوي بية االسالمية1998-05-08العامري سمير ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

بية االسالمية1996-07-21فتح هللا محمد180085التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

بية االسالمية2000-06-09عبدالوي عادل180086التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-04-07ازدغ فاطمة الزهراء180087التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-01-08البضعي سكينة180088التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

ي زكرياء180089التعليم الثانوي
بية االسالمية1998-11-29مريت  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 

5الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-01-25فنكور سوهيلة180090التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-02-23الزروالي زهير180091التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

بية االسالمية1996-12-09الصبار يوسف180092التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-08-25احنيش عزالدين180093التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-05-19افقير خديجة180094التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1998-08-20أحفراوي دنيا180095التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-06-15محمود السعدية180096التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

ي آسية180097التعليم الثانوي
بية االسالمية2000-01-13ميموئ  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 

5الزرقطوئ 

ي فايزة180098التعليم الثانوي بية االسالمية1997-12-21الباشر ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

بية االسالمية2000-02-15بودواش جمال180099التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-10-17اعراب حفصة180100التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
5الزرقطوئ 

بية االسالمية1994-01-02الحر محمد180101التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-03-29مكوسي عبدالرزاق180102التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-07-01بومضيل نعيمة180103التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-08-18الحيحي عماد الدين180104التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية1993-03-08عزيزي عبد السالم180105التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-09-18زويبعة محمد180106التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-08-31بنليلي منصور180107التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-12-10بولحوت إلياس180108التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-04-20الخالدي عبدالحق180109التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي فدوى180110التعليم الثانوي
بية االسالمية1995-10-10زيائ  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 

6الزرقطوئ 

بية االسالمية2000-02-14برزاق إكرام180111التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

ي خديجة180112التعليم الثانوي
 
بية االسالمية1997-01-15الصادف ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 

6الزرقطوئ 

بية االسالمية1994-01-01حمرير فاطمة180113التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

ود محمد180114التعليم الثانوي بية االسالمية1997-07-18عي  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-07-09دين وسام180115التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية2000-06-03الرغاي سلوى180116التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية1996-02-02بوغالد زكرياء180117التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-08-07توتوحي محمد180118التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-05-30بنعمرو نهيلة180119التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية2000-05-27موغلية نوال180120التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
6الزرقطوئ 

بية االسالمية2000-01-16كروم نوار180121التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية2000-06-10سخسوخ محمد180122التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-07-20اكناو بلقاسم180123التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

ي محمد180124التعليم الثانوي
بية االسالمية1993-01-01الزيائ  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 

7الزرقطوئ 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية2001-06-22فريطط منير180125التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-02-22محروك رحاب180126التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-02-21مجديد ايمان180127التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-01-26بنحمزة بدر الدين180128التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية2000-05-24غزالن جباري 180129GHIZLANEالتعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-02-24المصباحي امال180130التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية1993-09-02الهاللي سفيان180131التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-11-13غناي وفاء180132التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-01-24ازيزة لحسن180133التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية1994-08-24ادويري جميلة180134التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-05-22بوعمي هشام180135التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-12-13الهشمي زكية180136التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-12-22بنيعقوب مريم180137التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-01-22صديق حفيظة180138التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-10-17جبوري شيماء180139التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1997-11-30مقام طارق180140التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
7الزرقطوئ 

ي ياسير 180141التعليم الثانوي
 

بية االسالمية1996-02-02الزواع ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية2000-02-29فكروش نزهة180142التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

ي سمية180143التعليم الثانوي
 
بية االسالمية1997-08-05قاذف ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 

8الزرقطوئ 

بية االسالمية2001-03-01دخيسي أحمد180144التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-06-28قاسمي محمد180145التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية2001-02-08الشيخاوي شيماء180146التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية1993-05-10قارا الحسير 180147التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-02-04بنغفار عبد الواحد180148التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-07-20سليو حفصة180149التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية1994-11-08الوكيلي احمد180150التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية1996-10-05هواري كريمة180151التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

ي وليد180152التعليم الثانوي بية االسالمية1998-03-27البشير ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية1993-03-01المسعودي نجاة180153التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية1994-04-18حيدة عائشة180154التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1995-02-25رحيوي سفيان180155التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية2001-11-08بوشلخة احسان180156التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-11-29هموري اكرام180157التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية1993-03-31ازروال اكرام180158التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-11-30الخياري محمد180159التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

بية االسالمية1994-02-24المرابط كمال180160التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
8الزرقطوئ 

ي فاطمة الزهراء180161التعليم الثانوي
بية االسالمية1993-08-13الزيدائ  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 

9الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-11-20الزمري اكرام180162التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

ي حسناء180163التعليم الثانوي
بية االسالمية1999-07-18حمائ  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 

9الزرقطوئ 

ة180164التعليم الثانوي بية االسالمية1997-09-05هموري سمير ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-04-01بنمزيل أيوب180165التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

بية االسالمية1994-06-02زريوح فدوى180166التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-01-13لحمر سعاد180167التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

ي لطيفة180168التعليم الثانوي بية االسالمية1999-05-07الطيت  ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

بية االسالمية1997-11-10بودوش سارة180169التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1999-11-13ابراهيمي سهيلة180170التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-02-11الصالحي فوزية180171التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-04-29المسعودي عبد العالي180172التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-10-14تاجموت محمد180173التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

بية االسالمية1995-04-28زين الدين عبد المغيث180174التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

بية االسالمية1994-09-25جدايدي يونس180175التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-10-21مربوح زكرياء180176التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

بية االسالمية2000-11-14سبحي أيوب180177التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

بية االسالمية1999-02-20األطراسي كريمة180178التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

بية االسالمية1998-01-04العلوان هند180179التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

بية االسالمية1993-12-17امحمدي محمد180180التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرادةالي 
9الزرقطوئ 

ي عثمان180181التعليم الثانوي
بية االسالمية2001-05-09الهوئ  1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

وك خديجة180182التعليم الثانوي بية االسالمية1996-12-20مي  1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي عبير180183التعليم الثانوي
بية االسالمية2000-04-28حمائ  1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1997-07-16بساي علي180184التعليم الثانوي 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1999-06-11لعرج اسماء180185التعليم الثانوي 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1995-09-21اسماعيلي علوي حليمة180186التعليم الثانوي 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1999-02-11منصوري خديجة180187التعليم الثانوي 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1998-01-20حدوش هشام180188التعليم الثانوي 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1994-01-12مزغب مريم180189التعليم الثانوي 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1999-07-15بورغودان رضوان180190التعليم الثانوي 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1998-01-13بن يامنة فاطنة180191التعليم الثانوي 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي ابراهيم180192التعليم الثانوي
 
بية االسالمية1994-03-10التاف 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1993-08-16بالل جنيدة180193التعليم الثانوي 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي نجيحة180194التعليم الثانوي
بية االسالمية2000-03-23الميموئ  1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1997-12-22دودوحي محمد180195التعليم الثانوي 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1996-10-24بوزريعة محمد180196التعليم الثانوي 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1998-09-11الحديوي يرسى180197التعليم الثانوي 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي فاطمة180198التعليم الثانوي بية االسالمية1992-12-10مجدوئ  1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1993-06-13حكيمي هاجر180199التعليم الثانوي 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1993-03-28وعلي الياس180200التعليم الثانوي 1سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1993-07-26مالكي الحبيب180201التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1998-09-01أزرقان صباح180202التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ة يامنة180203التعليم الثانوي بية االسالمية1998-08-03بن الصغير 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ة180204التعليم الثانوي بية االسالمية1996-08-26كاسمي نصير 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2000-02-11جرودي شفيق180205التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1994-10-26بن جاللي عبد المجيد180206التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1995-09-17عبد الرسول صالح180207التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1996-03-11إدريسي أسماء180208التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1995-03-02النوالي فاطنة180209التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1993-03-24المرابط عبد الحق180210التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية2002-02-28محمد امير  عريش180211التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1998-01-01بزيان محمد180212التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1996-01-28الحسناوي محسن180213التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1993-07-23أهرام علي180214التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي محمد180215التعليم الثانوي
بية االسالمية1993-01-01الرحموئ  2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1996-09-25زريوح سعيد180216التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1999-10-05بوعفية شيماء180217التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1995-03-29الحمادي غزالن180218التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2002-01-13لشهب فاطمة الزهراء180219التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1997-07-10بوداود عبد الكريم180220التعليم الثانوي 2سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1998-12-20برحايل محمد180221التعليم الثانوي 3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

دوست يرسى180222التعليم الثانوي بية االسالمية1998-06-21اوتي  3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1998-03-28قاسمي محمد180223التعليم الثانوي 3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2000-06-04أبعير سليمان180224التعليم الثانوي 3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1997-06-04عظمي أكرم180225التعليم الثانوي 3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1996-07-02المهدي المهدي180226التعليم الثانوي 3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي فاطمة180227التعليم الثانوي
بية االسالمية1998-12-17الوزائ  3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1995-10-25زعيمي إيمان180228التعليم الثانوي 3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2001-06-11الغريب اميمة180229التعليم الثانوي 3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي فاتحة180230التعليم الثانوي بية االسالمية1999-08-17بعارئ  3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2001-08-14حداوي فؤاد180231التعليم الثانوي 3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1994-05-25بوعزة أمينة180232التعليم الثانوي 3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي سليمان180233التعليم الثانوي
بية االسالمية1994-09-15القاض  3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2000-10-29امغار محمد األمير 180234التعليم الثانوي 3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1996-03-17بلقاسمي صليحة180235التعليم الثانوي 3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1996-01-06الصغير فاطمة180236التعليم الثانوي 3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1999-03-06حمو وعلي اكرام180237التعليم الثانوي 3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي فتيحة180238التعليم الثانوي
كائ  بية االسالمية1997-03-07الي  3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي رجاء180239التعليم الثانوي بية االسالمية1998-09-24حبيت  3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1995-11-11جعواط عبدالرحيم180240التعليم الثانوي 3سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي محمد180241التعليم الثانوي
بية االسالمية1999-08-22اليوسف  4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2001-07-22زيراق مريم180242التعليم الثانوي 4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ة180243التعليم الثانوي بية االسالمية1996-03-17حشير نصير 4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي سارة180244التعليم الثانوي
بية االسالمية1999-05-15ازكائ  4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1997-05-15ابوالكابوس حسير 180245التعليم الثانوي 4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية2000-01-15بلخاش اكرام180246التعليم الثانوي 4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1994-03-28كركيط عوكاشة180247التعليم الثانوي 4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي عبد الجليل180248التعليم الثانوي
بية االسالمية1997-10-14الراض  4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1993-08-19ايت مدان عفاف180249التعليم الثانوي 4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي180250التعليم الثانوي
بية االسالمية1997-08-11بن شنوف عبد الغائ  4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1998-12-04مساوي سمية180251التعليم الثانوي 4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1997-12-20قاسمي سليمة180252التعليم الثانوي 4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

يف محمد180253التعليم الثانوي بية االسالمية1996-01-21الرسر 4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1998-12-18لغريب زكية180254التعليم الثانوي 4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ين180255التعليم الثانوي بية االسالمية1993-10-10جعطوط صي  4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1997-11-09بودوش سليمة180256التعليم الثانوي 4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1994-04-28احمادت فاطمة الزهراء180257التعليم الثانوي 4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1996-01-24الصغير رجاء180258التعليم الثانوي 4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1997-09-01جفجاف شهرزاد180259التعليم الثانوي 4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي محمد180260التعليم الثانوي بية االسالمية1996-03-26الهي  4سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1993-08-31بنيعكوب حسناء180261التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1999-10-25رحالي يوسف180262التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1999-06-12الكاري ياسمينة180263التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1995-06-18ازريويل ايوب180264التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1995-07-01صابر احمد180265التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ف180266التعليم الثانوي ي أشر
بية االسالمية1996-05-07ستوئ  5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ة180267التعليم الثانوي بية االسالمية1995-11-15الزاهر بوشر 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1995-03-16شبوت عز الدين180268التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2001-04-05فارسي نرسين180269التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1993-09-28ايت وعلي محمد180270التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1998-12-29بلباش إكرام180271التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2001-01-21مكلول مريم180272التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي حفيظة180273التعليم الثانوي
 
بية االسالمية1994-02-27داف 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي عماد180274التعليم الثانوي بية االسالمية1994-04-09بلخير 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

يري حسناء180275التعليم الثانوي بية االسالمية2000-02-12الحي  5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1993-09-18رضاد وليد180276التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2000-02-13طلحة عبدالصمد180277التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1999-01-13سليمة الربوز180278التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2000-10-30أكبيشا معاذ180279التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1999-05-09تشاليت هجر180280التعليم الثانوي 5سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي هناء180281التعليم الثانوي
 
بية االسالمية1998-02-14صدوف 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2001-02-06حرمة هللا خولة180282التعليم الثانوي 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1996-01-01بنعامرين فاطمة الزهراء180283التعليم الثانوي 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1997-03-12عبد الرحمان الطاهري180284التعليم الثانوي 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2000-08-20بنتومية سعاد180285التعليم الثانوي 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1994-08-07ناض محمد180286التعليم الثانوي 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي علي180287التعليم الثانوي
بية االسالمية1994-03-05حت  6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1993-10-22بلحاجيير  البشير180288التعليم الثانوي 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي حنان180289التعليم الثانوي
بية االسالمية1994-06-13عثمائ  6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1994-12-11صادر محمد180290التعليم الثانوي 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي احمد180291التعليم الثانوي بية االسالمية1999-01-04بشير 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي محمد180292التعليم الثانوي بية االسالمية1994-06-09الخرص  6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1994-10-20قديري هند180293التعليم الثانوي 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1998-06-19بلمهدي فاطمة الزهراء180294التعليم الثانوي 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1996-12-19إكري آسية180295التعليم الثانوي 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1994-06-18والزين نورالدين180296التعليم الثانوي 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2000-10-12شنا مصطف 180297التعليم الثانوي 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1995-05-30المسيح عبد المالك180298التعليم الثانوي 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1995-11-18الراشدي ايمان180299التعليم الثانوي 6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي سهيلة180300التعليم الثانوي بية االسالمية1995-11-06حاح  6سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1997-09-02القمبوعي لطيفة180301التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا
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االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1996-12-10بلبكاي المهدي180302التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1993-06-28المهياوي منير180303التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1996-10-01بن امبارك فائزة180304التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2000-05-26عاقيل امينة180305التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1993-02-14مالك طارق180306التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1995-12-03كزو فاطمة الزهراء180307التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1999-06-22مغراوي نزهة180308التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1996-10-16اكريم عمران180309التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1995-11-26بديدي احمد180310التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2001-08-25المحموح حسن180311التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1994-07-30غداري عبد الصماد180312التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1999-08-17فارس مريم180313التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1994-02-20هواري عبد المول180314التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية2000-09-15ادرغال محمد180315التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية االسالمية1999-01-18اوهالال سعيد180316التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1999-08-22برشان حسناء180317التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1996-03-01الماحي شيماء180318التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1999-05-14البكاري نوال180319التعليم الثانوي 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي وفاء180320التعليم الثانوي
بية االسالمية2000-06-23الكعواسر 7سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية االسالمية1996-02-26قيشوحي اسماء180321التعليم الثانوي 8سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

ي المهدي180322التعليم الثانوي بية االسالمية2000-09-14قصير 8سيدي محمد بن عبدهللا: الثانوية اإلعداديةجرادةالي 

بية البدنية1993-06-02عبو رضوان190001التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية البدنية1996-09-03غلوط مصطف 190002التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

ي زكرياء190003التعليم الثانوي بية البدنية1999-02-09بلعرئ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

ي عبداالله190004التعليم الثانوي بية البدنية2000-04-11بلحاح  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

بية البدنية1993-11-17زحاف أيوب190005التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

بية البدنية1993-04-19العادلي يونس190006التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

بية البدنية1997-02-04اعفير محمد190007التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

بية البدنية1993-08-24أبركان محمد190008التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

يري190009التعليم الثانوي بية البدنية1993-04-13حمزة الي   ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

ي يوسف190010التعليم الثانوي
بية البدنية1994-08-30بردائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

1القاض 

بية البدنية1996-10-17بوقديري سارة190011التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

يز ياسير 190012التعليم الثانوي بية البدنية1996-08-16عي   ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

ي محمد190013التعليم الثانوي بية البدنية1998-08-23حح  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

بية البدنية1999-01-05شاوي سفيان190014التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

بية البدنية2000-04-21قضاض بالل190015التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

ي ياسير 190016التعليم الثانوي بية البدنية2001-09-30الودغير ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 
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رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي فيصل190017التعليم الثانوي
بية البدنية1996-05-23الوزائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

1القاض 

بية البدنية1995-06-13الفرح جمال190018التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

بية البدنية2001-05-24مونير محمد أمير 190019التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

بية البدنية2001-08-21علوي عبدالقادر190020التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
1القاض 

بية البدنية1999-11-25العيساوي إيمان190021التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

بية البدنية1996-05-19بالشيخ إسماعيل190022التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

بية البدنية2000-07-23ازغيدة محمد190023التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

بية البدنية1995-05-26شتيوي يرسي190024التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

بية البدنية2000-08-10بوعك أيوب190025التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

بية البدنية1999-01-12بنيحتر هاجر190026التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

بية البدنية1996-08-07بلجرو عصام190027التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

بية البدنية2001-07-24حراش محمد190028التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

ي زكرياء190029التعليم الثانوي بية البدنية1996-05-31شهت  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

بية البدنية1999-09-01برخلي احمد190030التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

ي بالل190031التعليم الثانوي بية البدنية1997-01-11صغير ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي عبد الصمد190032التعليم الثانوي
بية البدنية1996-11-10عثمائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

2القاض 

ي سهيل190033التعليم الثانوي بية البدنية1996-03-12الخيي  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

ي شيماء190034التعليم الثانوي
بية البدنية2001-07-14زمائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

2القاض 

بية البدنية2000-11-10اسنوسي محمد190035التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

بية البدنية2000-07-09أيذير رانية190036التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

بية البدنية1997-09-14بوطاهر إلياس190037التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

بية البدنية1997-05-30سويلمي أحمد190038التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

ي عبد العزيز190039التعليم الثانوي
بية البدنية1994-09-15السليمائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

2القاض 

بية البدنية1994-12-18ينعوري بوجمعة190040التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
2القاض 

بية البدنية1996-04-05بوراس ياسير 190041التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

بية البدنية1996-01-08الواحدي زكرياء190042التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

بية البدنية1997-12-23قلعي سعيد190043التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

بية البدنية1999-01-16الرب  ع مريم190044التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

بية البدنية1994-01-12بريان خديجة190045التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

بية البدنية1994-10-03بوكرمان عبد الصمد190046التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية البدنية2002-04-01كحوش إكرام190047التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

بية البدنية1993-11-11تميمي احمد190048التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

بية البدنية1995-02-11الحالوي محمد190049التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

بية البدنية1998-01-22بغدادي انور190050التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

ي محمد امير 190051التعليم الثانوي
بية البدنية1999-04-29البحوض  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

3القاض 

بية البدنية1998-12-05بوكرين سعد190052التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

بية البدنية1993-12-15تعنبوت مصطف 190053التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

بية البدنية1997-01-21فارسي يوسف190054التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

ي هند190055التعليم الثانوي
بية البدنية1995-08-18الجنف  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

3القاض 

بية البدنية1993-03-20بوشعرة اسية190056التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

ي ياسير 190057التعليم الثانوي بية البدنية1993-05-21حاح  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

بية البدنية1996-03-04الغازي عبداللطيف190058التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

بية البدنية1994-02-22منصوري محمد190059التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

بية البدنية1996-12-21بنعبيد عبد الصمد190060التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
3القاض 

بية البدنية1993-10-11بورزوز محمد190061التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية البدنية1996-09-13لشهب أسامة190062التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية1998-11-13جويط وليد190063التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية1995-10-23بوكنانة ابراهيم190064التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية1997-01-12نفة عاصم190065التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية1995-02-04شحالل عبد العزيز190066التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

ي وائل190067التعليم الثانوي
بية البدنية1997-09-26اليمائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

4القاض 

بية البدنية1996-06-07المهرز زكرياء190068التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية1993-02-02ابن سالو امحمد190069التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية1999-02-23بنعبو عبدالصمد190070التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية1999-07-08الهرادي عصام190071التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية1993-09-08رحيوي محمد190072التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية1994-08-26صبان محمد190073التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية1995-06-03الزرودي صالح الدين190074التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية1997-05-15برغيغش عبد السالم190075التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية2000-06-20مرغاد اسامة190076التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية البدنية1997-01-10حداد إيهاب190077التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية1997-07-08درماش عبداإلله190078التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

ي علي190079التعليم الثانوي بية البدنية1997-08-26اليعكوئ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية1997-02-25مهداوي ابراهيم190080التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
4القاض 

بية البدنية1996-02-23غزال سمير190081التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 

بية البدنية1995-04-16الزاهي محمود190082التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 

ي ياش190083التعليم الثانوي
بية البدنية1999-10-14وريمسر ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

5القاض 

بية البدنية1993-02-14احاللوش رشيد190084التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 

بية البدنية1997-11-06مقران محمد190085التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 

بية البدنية1998-03-20العبودي اطمة الزهراء190086التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 

بية البدنية1997-01-01عزموي جهاد190087التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 

بية البدنية1994-08-07بن دعموش نورالدين190088التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 

بية البدنية1992-12-26ابراهمي رشيد190089التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 

بية البدنية1996-08-18المختار عبدالرحيم190090التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 

بية البدنية1997-02-20بلقاسمي جمال190091التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي سومية190092التعليم الثانوي
بية البدنية1997-04-24القرسر ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

5القاض 

بية البدنية1993-03-26عالوي المهدي190093التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 

ي أيوب190094التعليم الثانوي
بية البدنية1998-09-06تهائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

5القاض 

بية البدنية2001-01-11الح أنس190095التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 

يف سارة190096التعليم الثانوي بية البدنية1996-11-23الرص  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 

ي مروان190097التعليم الثانوي
بية البدنية2001-05-11الدحمائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

5القاض 

بية البدنية1999-06-10اغريب الياس190098التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 

ي يوسف190099التعليم الثانوي
بية البدنية1995-01-02قروسر ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

5القاض 

ى 190100BOUCHRAالتعليم الثانوي بية البدنية1995-04-07باهزاز برسر ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
5القاض 

بية البدنية1997-08-15زهري فاطمة190101التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

ي رضوان190102التعليم الثانوي
بية البدنية1998-03-04الديوائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

6القاض 

بية البدنية2002-02-03الراشدي عفاف190103التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية1996-05-01احبوق زكرياء190104التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية1995-10-31مسعودي عمار190105التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية1995-03-26أوحلي عبد السالم190106التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية البدنية1997-02-12رابحي يوسف190107التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

ي أميمة190108التعليم الثانوي بية البدنية1999-02-26حاح  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية1997-05-07بواحريشن زينب190109التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية2000-04-01لعرج هجر190110التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية1999-10-06الشايب غسان190111التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية1994-08-29أمنصور نبيل190112التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية1997-01-12افالح الجعفاري محمد190113التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية1998-04-18حمداوي يحتر190114التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية1993-04-25الحسناوي سفيان190115التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية1998-11-02بزاح شيماء190116التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية1993-06-16يحياوي ابراهيم190117التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية1998-03-21بلخوت يحي190118التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية1996-09-09بوكجة فاطمة190119التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

ف الدين190120التعليم الثانوي بية البدنية1995-01-13الشاوش شر ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
6القاض 

بية البدنية1995-06-15موش محمد190121التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية البدنية1993-11-29دخيسي يوسف190122التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

ي عبد الرحيم190123التعليم الثانوي
بية البدنية1998-11-26فرعوئ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

7القاض 

بية البدنية1993-07-10أولحوك محسن190124التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

بية البدنية1994-05-23مشيدة العيد190125التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

بية البدنية1998-07-30بونوة حمزة190126التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

بية البدنية2001-08-05توحو عبد الرحيم190127التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

بية البدنية1999-03-01عزون محمد190128التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

بية البدنية1996-08-12جوهري عبد اإلله190129التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

بية البدنية1994-06-28اسميلي بدر الدين بدر الدين190130التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

بية البدنية2001-06-01مرابىطي نضال190131التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

بية البدنية1994-06-13عديوي عصام190132التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

ي حميد190133التعليم الثانوي بية البدنية1994-02-24الطيت  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

بية البدنية1999-08-28ازياش سعيد190134التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

بية البدنية2000-09-25ايت واحي نبيل190135التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

وكي زكرياء190136التعليم الثانوي بية البدنية1993-05-30مي  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية البدنية1994-11-20حفصي رشيد190137التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

بية البدنية1997-08-01الجابري زكرياء190138التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

ي ياسير 190139التعليم الثانوي
بية البدنية2000-10-14الريوسر ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

7القاض 

بية البدنية1995-02-01الكرش ماهر190140التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
7القاض 

بية البدنية1998-04-05لزبار عبد االله190141التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

بية البدنية1995-06-20عمراوي ادريس190142التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

بية البدنية1999-12-06التازي خولة190143التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

بية البدنية1997-07-23غراد يوسف190144التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

بية البدنية1997-05-31عطاف فاطمة الزهراء190145التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

بية البدنية2001-01-04سجعي الحسير 190146التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

ي رضوان190147التعليم الثانوي
بية البدنية1997-04-13العوئ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

8القاض 

بية البدنية1993-08-03بنفضل جهاد190148التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

بية البدنية1999-11-02مرزوكي منال190149التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

ي محمد190150التعليم الثانوي
كائ  بية البدنية1998-10-08الي  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

8القاض 

بية البدنية1995-07-20بندادة مراد190151التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي سكينة190152التعليم الثانوي بية البدنية1997-06-21الدراح  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

بية البدنية1996-05-06عبدالسميع عبدالرزاق190153التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

بية البدنية1995-10-28الموس وليد190154التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

بية البدنية1997-02-08عماري محمد190155التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

ي عبد السالم190156التعليم الثانوي بية البدنية1994-11-11طالت  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

بية البدنية2000-04-30البداوي وليد190157التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

بية البدنية2000-12-12بوغيدة سعاد190158التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

بية البدنية1997-08-12مراضو زكرياء190159التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

بية البدنية1999-12-11تغالوي أحمد190160التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
8القاض 

بية البدنية1996-03-13الصحراوي بالل190161التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
9القاض 

ي شيماء190162التعليم الثانوي
 
بية البدنية1999-04-04خلوف ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

9القاض 

بية البدنية1997-07-31خياطي رجاء190163التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
9القاض 

ي عبدالقادر190164التعليم الثانوي
 
بية البدنية1993-11-01التاف ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

9القاض 

بية البدنية2001-10-07بركاش المهدي190165التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
9القاض 

بية البدنية1996-11-20لمسيد معاد190166التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
9القاض 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بية البدنية1993-03-10ابن شيشة يوسف190167التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
9القاض 

بية البدنية1999-01-21أمياي طارق190168التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
9القاض 

بية البدنية2001-11-02حسير  ايمان190169التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
9القاض 

بية البدنية1993-01-13مريم عالوي190170التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
9القاض 

بية البدنية1994-05-01بنطيط نجاة190171التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
9القاض 

بية البدنية1997-05-05عبدالوي محمد190172التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
9القاض 

بية البدنية1994-08-18مجاهيد عبدالواحد190173التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
9القاض 

ي عبداإلله190174التعليم الثانوي
بية البدنية2001-01-22عثمائ  ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 

9القاض 

بية البدنية2000-02-01فارسي حسن190175التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةوجدةالي  ي ابن العرئ 
9القاض 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1997-07-05أجباري أسماء200001التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-06-12نهاري إيمان200002التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2000-07-29حبصي لمياء200003التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1998-10-30سالمي إسماعيل200004التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-02-12بختاوي امير 200005التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2002-01-04هكو فاطمة الزهراء200006التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2000-03-03بوتشيش امينة200007التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-02-20مالينة إيمان200008التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1999-10-25تعلي اسامة200009التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2000-08-12اصفتر خديجة200010التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-10-22طويل وصال200011التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-07-08شهيد محمد200012التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ضور مراد200013التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2000-01-08اض 
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2002-05-04سبكي حليمة200014التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ي زكية200015التعليم الثانوي
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1999-06-21حيوئ 

1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-07-17عرباوي وئام200016التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ي عبد الحق200017التعليم الثانوي
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-09-16المتلت 

1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-08-24طيطاي فاطمة الزهراء200018التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ي دنياء200019التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1996-03-12يعكوئ 
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2000-10-14بوعبيد معاد200020التعليم الثانوي
1الزرقطوئ 

ي ياش200021التعليم الثانوي
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-06-12مخف 

2الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1997-09-10اعواذ فرح200022التعليم الثانوي
2الزرقطوئ 

ي شيماء200023التعليم الثانوي
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2000-04-29بن دحمائ 

2الزرقطوئ 

ي اسماء200024التعليم الثانوي
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-05-23مشيسر

2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1999-05-02كرزازي محمد200025التعليم الثانوي
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-07-25زريوح عبدالقادر200026التعليم الثانوي
2الزرقطوئ 

ي أمير 200027التعليم الثانوي
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1996-12-03شكرائ 

2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1999-08-25كربوب فؤاد200028التعليم الثانوي
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-10-24بلك عبد المالك200029التعليم الثانوي
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-09-09زروال عصام200030التعليم الثانوي
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-01-09كطاف نوال200031التعليم الثانوي
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1993-09-30هرموش أميمة200032التعليم الثانوي
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1997-05-10هادي المصطف 200033التعليم الثانوي
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-11-09سيفة عثمان200034التعليم الثانوي
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1996-08-17نياش فريد200035التعليم الثانوي
2الزرقطوئ 

ي ياسمينة200036التعليم الثانوي
 
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-05-15الحاف

2الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

قاوي ياسير 200037التعليم الثانوي ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1999-02-14الرسر
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1997-01-27ايت يحي وعلي سعيدة200038التعليم الثانوي
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1998-09-03مقام يونس200039التعليم الثانوي
2الزرقطوئ 

ي خليل200040التعليم الثانوي
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1996-07-21سغروشت 

2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-04-28بنحمد ايمن200041التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-04-21بلوط حفصاء200042التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1999-09-24يج اكرام200043التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-01-07عيادي كريمة200044التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1999-04-06غياط عبير200045التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2002-01-02ابراهيمي كوثر200046التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-04-03السويدي حنان200047التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2000-12-07نعيمي ياش200048التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2000-10-08ابن العبدي سكينة200049التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2000-10-15لشعل بالل200050التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي هاجر200051التعليم الثانوي
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1998-10-11حست 

3الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2000-05-30حمو غزالن200052التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-12-03ايطر خولة200053التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي ياسير 200054التعليم الثانوي
 
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1997-02-20معروف

3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2000-12-22اوعيس اسماء200055التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1995-04-25خروف كوتر200056التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2000-11-18عبد الرحيم شيماء200057التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-06-27جابر محمد200058التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2000-10-28راشدي خديجة200059التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-05-12مشبوب نهيلة200060التعليم الثانوي
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1995-12-02جودي وليد200061التعليم الثانوي
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2002-02-10بلعويدل عبير200062التعليم الثانوي
4الزرقطوئ 

ي وصال200063التعليم الثانوي
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1997-08-22الفاطت 

4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1998-07-20اومهارش فدوى200064التعليم الثانوي
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2000-08-09رحاوي معاذ200065التعليم الثانوي
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-07-08كروم ندى200066التعليم الثانوي
4الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي سكينة200067التعليم الثانوي
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات2001-12-05كرارسر

4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيفالمعلوميات1997-09-15بلكراوي عبد الحق200068التعليم الثانوي
4الزرقطوئ 

2000-08-02البعيادي فكري210001التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

2000-07-08عصفور محمد210002التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

1999-08-14الجاري لبت 210003التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

2000-08-05العرسي زكرياء210004التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

1999-04-28قساري اسماعيل210005التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

2000-06-24بوعقلير  سناء210006التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

1996-02-06اليطيوي محمد210007التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

1997-11-06اموال عبد االله210008التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

1995-01-28العلوي هاجر210009التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

ي مراد210010التعليم الثانوي
 
2000-05-13الواف

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

1999-01-21البوكيلي شفاء210011التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

1997-12-21الوردي فائزة210012التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

1995-01-02بناض أسماء210013التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

1997-03-18همورى الزهرة210014التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

1995-02-27الربلة رحيمة210015التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

ي خديجة210016التعليم الثانوي 1999-10-24لمراح 

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

ي عفاف210017التعليم الثانوي
 
1998-06-10لخلوف

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

1997-07-01بيدوش اميمة210018التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

1996-04-01مكروم مصطف 210019التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير

ي إلهام210020التعليم الثانوي
1998-01-20العياسر

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  1المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي عبد المجيد210021التعليم الثانوي 1998-10-01بلعرئ 

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

1996-03-26حسان محمد210022التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

ي نبيل210023التعليم الثانوي
 
1998-07-01بوجرف

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

1998-08-31أجبيلو إكرام210024التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

ي محمد210025التعليم الثانوي
2000-04-15العثمائ 

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

1999-04-07المسعودي علي210026التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

2001-12-27احدودي نرسين210027التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

1997-09-03ازعوم محمد210028التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

1993-06-15اسفاح عزيزة210029التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

1995-03-19درداز زهير210030التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

1994-06-30مالش أمير 210031التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

2000-01-02برا وسيم210032التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

1998-06-15االدريسي محمد210033التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

2000-07-28بوصلعة مروان210034التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

2001-06-10لعبيدي وفاء210035التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

1999-05-27غماد فتحي210036التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

ي محمد210037التعليم الثانوي
2000-01-24راض 

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

1995-09-17العمراوي نبيل210038التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

1999-01-19البقيش عبدالمول210039التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

1994-11-21سبعاوي محمد210040التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  2المسير

ي فاطمة210041التعليم الثانوي
1997-11-03دينائ 

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

2000-03-27شيكر رميصاء210042التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير

1994-06-05أزظوظ عبدهللا210043التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير

ي فوزية210044التعليم الثانوي
 
2002-03-22شوراف

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير

1995-05-06أغبول مرية210045التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير

2001-05-08كبوري منال210046التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير

1993-03-27أهجطان يوسف210047التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير

ي محمد210048التعليم الثانوي
2001-09-27اليوسف 

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

2001-10-24هلو نجالء210049التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير

1997-11-14أوالليت إيمان210050التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير

1994-09-20البلقوم نجيب210051التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير

2000-05-01مساوي سارة210052التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير

1999-04-20المديوي محمد210053التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير

ي زكرياء210054التعليم الثانوي 1993-01-01ابا حبيت 

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير

2000-11-16مرابيط ميساء210055التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

1998-11-28بنعثمان سناء210056التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير

2000-08-18مزياوي ريحانة210057التعليم الثانوي

علم /علم اإلجتماع/الفلسفة

اء: مدرسةتاوريرتالنفس ة الخرص  3المسير



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة
ي شيماء400001أطر الدعم

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-08-30حفوض 

ي محمد400002أطر الدعم
1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-06-10الخوالئ 

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-05-20ابرشان نور الدين400003أطر الدعم

ي ابتسام400004أطر الدعم
1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-09-16الموح 

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-06-01بوسعادة حسناء400005أطر الدعم

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-04-09برهمي شيماء400006أطر الدعم

ي خليل400007أطر الدعم
1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-05-11الدحمائ 

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-09-30دوش أسماء400008أطر الدعم

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-07-16كبوري حفصة400009أطر الدعم

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-03-09بنتومية إيمان400010أطر الدعم

ي ايوب400011أطر الدعم
1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-01-24العرجائ 

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-03-24لوكيلي اسماء400012أطر الدعم

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-10-13تحزيمة عبد المول400013أطر الدعم

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-12-01عمران أنس400014أطر الدعم

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-02-01لعبيدي حسناء400015أطر الدعم

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-08-05اوراغ أحالم400016أطر الدعم

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-01-14البكاوي هناء400017أطر الدعم

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-03-12كركير  زليخة400018أطر الدعم

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-11-01عيساوي ياسير 400019أطر الدعم

1الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-03-01عالم هاجر400020أطر الدعم

ي بدر400021أطر الدعم
2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-01-13الحموسر

2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-02-04عميمي دنيا400022أطر الدعم

2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-06-03المرابط فريال400023أطر الدعم

2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-07-24الكوش إكرام400024أطر الدعم

ي وئام400025أطر الدعم
2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-12-03وريمسر

ي احمد400026أطر الدعم 2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-06-27يعقوئ 

ي مريم400027أطر الدعم
2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-07-15حموسر

2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-06-06بنلمقدم محمد400028أطر الدعم

كي نداء400029أطر الدعم
2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-07-18اشر

ي اميمة400030أطر الدعم
2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-08-01اعاسر

2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-10-02الدريوش فرح400031أطر الدعم

عي فاطمة400032أطر الدعم
2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-05-17شر

2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-12-04عماري هاجر400033أطر الدعم

2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-08-04بوشعيب يوسف400034أطر الدعم



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-08-19بنحدو حورية400035أطر الدعم

2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-11-08زريوح ابتسام400036أطر الدعم

2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-01-01عالم محمد عبد الغفور400037أطر الدعم

2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-01-24بغرضير  يرسا400038أطر الدعم

2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-01-17بوعزاوي حسناء400039أطر الدعم

ي اسمهان400040أطر الدعم
2الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-08-10الراض 

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-01-01بنجابر إلهام400041أطر الدعم

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-11-10بوعبدالوي الهام400042أطر الدعم

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-03-08برشان فاطمة الزهراء400043أطر الدعم

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-08-29ميلودي عبدالحق400044أطر الدعم

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-04-23والسات كوثر400045أطر الدعم

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-12-12بالقاسمي مروى400046أطر الدعم

ي مروة400047أطر الدعم
3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-08-15اليامت 

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-08-23ايناو عبدالرزاق400048أطر الدعم

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-08-28مغراوي كوثر400049أطر الدعم

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-08-27بوزاوو أميمة400050أطر الدعم

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-05-10اعكي زينب400051أطر الدعم



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ى400052أطر الدعم 3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-12-03كرداد بوشر

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-10-29كزير نجية400053أطر الدعم

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-06-11الشيخ وجدان400054أطر الدعم

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-12-02محمودي سارة400055أطر الدعم

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-06-20المعمري نجوى400056أطر الدعم

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1993-08-17بلحواسي سارة400057أطر الدعم

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-05-15بودعوة بديعة400058أطر الدعم

ي فيصل400059أطر الدعم
 
3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-10-25الواف

3الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-11-29ملحاوي فاطمة الزهراء400060أطر الدعم

ى عبد االله400061أطر الدعم 4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-06-18الي  

4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-02-09معتصم ليل400062أطر الدعم

4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-10-18بوشارب السعدية400063أطر الدعم

4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-07-14مريمي حسام الدين400064أطر الدعم

ي صفاء400065أطر الدعم 4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-05-17سفير

4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-01-15ميالد محمد400066أطر الدعم

4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-02-03جلىطي سناء400067أطر الدعم

4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1993-07-28اوراغ سلم400068أطر الدعم
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-04-12شبوكات سه امال400069أطر الدعم

ي زهير400070أطر الدعم
وئ  4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-07-13حير 

4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-09-01دعروش محمد400071أطر الدعم

ي زينب400072أطر الدعم
 
ف 4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-03-08اشر

ي فاطمة الزهراء400073أطر الدعم
4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-11-16البويسف 

ي سوه400074أطر الدعم
4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-01-12قاض 

4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-12-03اعراب ايمان400075أطر الدعم

4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-06-01الشايب نهيلة400076أطر الدعم

4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-02-13األحمادي يرسى400077أطر الدعم

4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-01-23بنجدي شيماء400078أطر الدعم

4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-11-01عبيدة فاطمة الزهراء400079أطر الدعم

4الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-09-01دحمان لبت 400080أطر الدعم

5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-04-02عزيزي خديجة400081أطر الدعم

ي فاطمة الزهراء400082أطر الدعم
5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-05-08المديوئ 

ي فاطمة الزهراء400083أطر الدعم 5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-01-01كح 

5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2002-03-09حدو كوثر400084أطر الدعم

ي فاطمة400085أطر الدعم
5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-11-27عيوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-04-19معزوزي دالل400086أطر الدعم

5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-08-16جحوح شيماء400087أطر الدعم

5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-09-16رشيدي محمد400088أطر الدعم

5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-07-31زعاف سكينة400089أطر الدعم

5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-12-22هاملي رجاء400090أطر الدعم

5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-04-10أيت أغياي عبداإلله400091أطر الدعم

5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-09-03شديد امال400092أطر الدعم

5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-05-20معدوم محمد400093أطر الدعم

5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-12-10بوجنان يوسف400094أطر الدعم

5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-07-24الضلعوي ماجدة400095أطر الدعم

5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-04-23بوجمعاوي منية400096أطر الدعم

ي ريم400097أطر الدعم
5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-09-21الرمضائ 

اوي امال400098أطر الدعم 5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-08-10تير 

5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-12-26رافعي هاجر400099أطر الدعم

اعي محمد400100أطر الدعم 5الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-10-28الي  

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-02-20بالمير عبد الحفيظ400101أطر الدعم

ي ليل400102أطر الدعم
6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-06-06بوشيح 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-10-26اصالح نهيلة400103أطر الدعم

ي كريمة400104أطر الدعم 6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-07-24بالخير

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-06-15بوندا ليل400105أطر الدعم

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-07-31منير عادل400106أطر الدعم

ي رانيا400107أطر الدعم
6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-10-14مهت 

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-01-28الخياري ابراهيم400108أطر الدعم

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-04-16عوام أسية400109أطر الدعم

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-04-15معيوش سوالف400110أطر الدعم

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-05-29كركري الحسير 400111أطر الدعم

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-07-06الزغاوي حمزة400112أطر الدعم

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-05-06مقران محمد400113أطر الدعم

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-04-24حالل هدى400114أطر الدعم

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1993-08-13ناضي عادل400115أطر الدعم

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-09-05دحان حمزة400116أطر الدعم

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-10-01اوراغن حفيظة400117أطر الدعم

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-10-12اشتيوة سكينة400118أطر الدعم

ي اسماء400119أطر الدعم
6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-11-07غائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

6الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-10-18اهواري يرسى400120أطر الدعم

7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-09-25محسن إكرام400121أطر الدعم

ي ايمان400122أطر الدعم
7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-07-13ميموئ 

7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-08-15حري ربيع400123أطر الدعم

7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-11-26نينس أمينة400124أطر الدعم

ي إلهام400125أطر الدعم
 
7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-04-18مرزوف

7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-10-13مغراوي مروة400126أطر الدعم

7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-01-06بن عبو محمد400127أطر الدعم

7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-01-29الرغيوي زكرياء400128أطر الدعم

ي حنان400129أطر الدعم
7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-04-08سليمائ 

ي محمد400130أطر الدعم
7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-06-13الحدوسر

7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-07-01رابحي سناء400131أطر الدعم

ي عبدهللا400132أطر الدعم
7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-11-06اخليف 

ة400133أطر الدعم 7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-09-21اطرطور زهير

ي محمد400134أطر الدعم 7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-08-04برسر

7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-03-19بنيحي نهال400135أطر الدعم

7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-04-16طاهري احسان400136أطر الدعم



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-10-09حوتة رشيدة400137أطر الدعم

7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-04-28قوشيح إيمان400138أطر الدعم

7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-01-19المرزكيوي أسماء400139أطر الدعم

7الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-12-10المصلي شيماء400140أطر الدعم

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-11-03موساوي أيمن400141أطر الدعم

ي وفاء400142أطر الدعم
8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-11-23ركوئ 

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-01-01حطاش محمد400143أطر الدعم

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-05-17عبيبو عبدالرحيم400144أطر الدعم

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-10-01طمار محمد400145أطر الدعم

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-03-23موس اميمة400146أطر الدعم

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-12-18ازروال سعاد400147أطر الدعم

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-06-11ابن الفقيه عبدالعالي400148أطر الدعم

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-10-31الشاوي محمد400149أطر الدعم

ي كوثر400150أطر الدعم 8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-11-15الحرص 

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-06-27رؤى العالمي400151أطر الدعم

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-11-01بوشتاوي هند400152أطر الدعم

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-02-17الوكيلي بالل400153أطر الدعم



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-01-16بقلول شيماء400154أطر الدعم

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-10-03نجمي عبد االاله400155أطر الدعم

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-05-10الشماللي مروى400156أطر الدعم

ي سليمة400157أطر الدعم 8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-09-15كبائ 

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-07-07الزواوي ماجدة400158أطر الدعم

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-11-13مغاري الهام400159أطر الدعم

8الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-06-27مخوخ يونس400160أطر الدعم

ي كوثر400161أطر الدعم
9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-09-18يمائ 

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-06-21بنعال نهيلة400162أطر الدعم

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-03-02الزهاري اميمة400163أطر الدعم

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-09-25ختا سعيدة400164أطر الدعم

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-06-26الخمار أميمة400165أطر الدعم

ي رميصاء400166أطر الدعم
9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-03-17بركائ 

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-02-14اعطور محمد امير 400167أطر الدعم

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-06-14ركراكي امينة400168أطر الدعم

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-11-28انكادي محمد400169أطر الدعم

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-09-21اجواو يوسف400170أطر الدعم



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ون شيماء400171أطر الدعم 9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-12-24شي 

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-07-06طبيل عبدالصمد400172أطر الدعم

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-12-03الحفار حمزة400173أطر الدعم

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-02-03العطياوي مصطف 400174أطر الدعم

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-07-26بوتوزة احالم400175أطر الدعم

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2002-03-02قريوط ايمان400176أطر الدعم

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-08-26الحمزاوي محمد400177أطر الدعم

ين400178أطر الدعم 9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1993-06-01النجومي صي 

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-02-23حمادي عادل400179أطر الدعم

9الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-09-14الهسكوري هناء400180أطر الدعم

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-12-02برزين رشيدة400181أطر الدعم

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-06-12معاش سناء400182أطر الدعم

ي فاطمة400183أطر الدعم
10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-06-21شغيت 

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-02-14عبداللوي إيمان400184أطر الدعم

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-11-16بناض سلم400185أطر الدعم

ي سكينة400186أطر الدعم
10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-04-13الغزوائ 

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-04-19عبيدي احسان400187أطر الدعم



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-07-27اشطيوي محمد400188أطر الدعم

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-09-26بورعدة نرسين400189أطر الدعم

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-08-12الجابري خديجة400190أطر الدعم

يدي احالم400191أطر الدعم 10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-09-11الير 

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2002-02-06ازواغ ايمن400192أطر الدعم

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-01-05العرساوي انس400193أطر الدعم

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-07-28الكيلي زكرياء400194أطر الدعم

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-02-24اوعاس نبيل400195أطر الدعم

ي رشيد400196أطر الدعم
 
10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-05-16زحاف

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-02-15عبدوس ريم400197أطر الدعم

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-06-13أسماء زروق400198أطر الدعم

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-01-02صمبا شيماء400199أطر الدعم

10الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-08-19بنحدو فوزية400200أطر الدعم

ي صالح الدين400201أطر الدعم
11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-09-24حسيت 

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-10-04لهراوي إبتسام400202أطر الدعم

ى400203أطر الدعم 11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-08-11بن دحو برسر

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-08-21بوصنطوح سعاد400204أطر الدعم
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رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-11-27الفرحاوي سناء400205أطر الدعم

ي سارة400206أطر الدعم
11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-07-05بلعائ 

ي عزالدين400207أطر الدعم
11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-10-14المعيوسر

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-03-29امهرش طه400208أطر الدعم

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-07-10عالوي صباح400209أطر الدعم

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-07-24شهيد محمد400210أطر الدعم

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-07-16ازوكاغ ابراهيم400211أطر الدعم

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-09-20حمداوي نجاة400212أطر الدعم

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-12-27البرصي أسامة400213أطر الدعم

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-12-22زنداري يونس400214أطر الدعم

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-08-13الهرد سكينة400215أطر الدعم

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-09-11عقاوي حميد400216أطر الدعم

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-05-26غفغوف حليمة400217أطر الدعم

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-12-20نجماوي زينب400218أطر الدعم

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-06-12بختاوي مروى400219أطر الدعم

11الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-06-25سعد ايناس400220أطر الدعم

12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1993-05-11اغزار الدريق محمد400221أطر الدعم



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي هجر400222أطر الدعم
12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-11-22عثمائ 

ي هشام400223أطر الدعم
12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-01-01العمرائ 

12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-01-01الشادلي يونس400224أطر الدعم

12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-06-06المصمودي فاطمة الزهراء400225أطر الدعم

ي محمد400226أطر الدعم 12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-12-17طبيت 

ي مروان400227أطر الدعم
12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-10-23رحمائ 

12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-09-17الجباري هدى400228أطر الدعم

ي منال400229أطر الدعم
12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-02-04العمرائ 

12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-07-03عرجون محمد400230أطر الدعم

12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-09-23العمراوي فاطمة الزهراء400231أطر الدعم

12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-10-19التابت اسامة400232أطر الدعم

12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-08-10بقال فاطمة الزهراء400233أطر الدعم

اري امينة400234أطر الدعم 12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-12-26السي 

12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-08-19ميساوي سهام400235أطر الدعم

ي اسماء400236أطر الدعم
12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-08-08الميموئ 

12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-01-17ازداد دنيا400237أطر الدعم

12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-09-26خريص سهيلة400238أطر الدعم



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-03-23دادا سفيان400239أطر الدعم

12الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-03-17هشمي المهدي400240أطر الدعم

ي ابتسام400241أطر الدعم
13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-04-14مومت 

13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-10-29دردور كوثر400242أطر الدعم

13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-07-12امزيل زهير400243أطر الدعم

ي أميمة400244أطر الدعم
 
13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-02-01هرناف

13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-11-03بناوي مروان400245أطر الدعم

13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-09-23بنطالب إيمان400246أطر الدعم

ي400247أطر الدعم 13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-06-10حطيىطي برسر

ي لبت 400248أطر الدعم
13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-07-22بوزيائ 

13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-06-23زكري أسماء400249أطر الدعم

13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-12-18مخوخ محمد400250أطر الدعم

13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-07-20اندوح باسمة400251أطر الدعم

ي مراد400252أطر الدعم 13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-12-17الناح 

13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-12-03جربوع زينب400253أطر الدعم

ي شيماء400254أطر الدعم
13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-01-01رحمائ 

13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-02-05إوزيي   إيمان400255أطر الدعم



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي بثينة400256أطر الدعم
13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-04-11مومت 

13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-08-24بوطويل صفاء400257أطر الدعم

13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-08-27ابراهيم فاطمة الزهراء400258أطر الدعم

ف400259أطر الدعم 13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-10-24المجاهد أشر

13الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-04-01لحف  إلياس400260أطر الدعم

ي زينب400261أطر الدعم 14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-07-04لعروئ 

14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-08-29الطالعي زكرياء400262أطر الدعم

14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-11-01معراض امال400263أطر الدعم

14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-08-18الدهري هشام400264أطر الدعم

ي هاجر400265أطر الدعم
14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-04-12مومت 

14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-02-12الشاهيدي اسماعيل400266أطر الدعم

14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-12-15بومزاود ايوب400267أطر الدعم

14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-03-29بورعدة منال400268أطر الدعم

ي خديجة400269أطر الدعم 14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-08-12اسفانح 

14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-01-19امغار ابتسام400270أطر الدعم

ودي حياة400271أطر الدعم 14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-01-09الي 

14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-12-19تالسي هدى400272أطر الدعم



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي وسيم400273أطر الدعم
 
14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-07-07عبد الصادف

14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-03-10الكرش ميمون400274أطر الدعم

14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-08-18اهرامو رجاء400275أطر الدعم

ي هجر400276أطر الدعم 14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-10-08مير

14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-12-15بوزين خديجة400277أطر الدعم

14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-11-03العالمة مريم400278أطر الدعم

14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-11-27البوريصي مت 400279أطر الدعم

14الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-06-08عيساوي نجالء400280أطر الدعم

15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-06-02حموخويا يوسف400281أطر الدعم

15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-11-08صوان احمد400282أطر الدعم

وس شيماء400283أطر الدعم 15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-12-28بوعي 

15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-02-15منصور كوثر400284أطر الدعم

15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-08-12كريز محمد400285أطر الدعم

15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-07-24التومي سعيد400286أطر الدعم

15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-12-09لوكيلي نرسين400287أطر الدعم

15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-06-13العادل سليمة400288أطر الدعم

15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-06-28داودي منية400289أطر الدعم



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-03-15باكو عثمان400290أطر الدعم

15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-04-22مومود بسمة400291أطر الدعم

15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-02-05بكاوي سهيلة400292أطر الدعم

ي ياش400293أطر الدعم
15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-01-15الموح 

15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-11-15بوطيب إلياس400294أطر الدعم

15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-01-18ابن عالل عبد السالم400295أطر الدعم

ي يوسف400296أطر الدعم
ي حسيت 

 
15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-02-18عراف

15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1993-07-18حمداوي نجيم400297أطر الدعم

ى400298أطر الدعم 15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-12-29دهمج برسر

ي دينة400299أطر الدعم
15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-01-21الفونت 

ي عمر400300أطر الدعم
15الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-07-09المكرائ 

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-03-19عبوئي محمد400301أطر الدعم

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-12-15أسباعي سليمة400302أطر الدعم

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-12-29يشيوي كريمة400303أطر الدعم

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-05-10بوهاللي خديجة400304أطر الدعم

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-06-20راشق محمد400305أطر الدعم

ي طارق400306أطر الدعم 16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-05-31فح 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي كوثر400307أطر الدعم 16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-02-10الغرائ 

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-06-04شومان احسان400308أطر الدعم

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-05-18يزوغار حكيم400309أطر الدعم

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-02-15موفضل سمية400310أطر الدعم

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-06-04سحنون محمد400311أطر الدعم

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-09-29بلقاسمي دنيا400312أطر الدعم

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-11-05بوطاسة إلياس400313أطر الدعم

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-09-13بلقاسمي عفاف400314أطر الدعم

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-08-15السهيلي محمد400315أطر الدعم

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-09-24هيلمي أميمة400316أطر الدعم

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-11-24اقطوس سكينة400317أطر الدعم

ي صفاء400318أطر الدعم
16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-05-03امهائ 

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-09-12مداش نوال400319أطر الدعم

16الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-08-21اوشعو إلهام400320أطر الدعم

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-04-01بويرمان توفيق400321أطر الدعم

ي حسام الدين400322أطر الدعم 17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-01-01اليوئ 

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-06-26زايدي أية400323أطر الدعم



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-10-19منصوري رحمة400324أطر الدعم

ي يامنة400325أطر الدعم 17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-02-02الطيت 

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-04-06الدرمون شيماء400326أطر الدعم

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-06-10السيوري وسام400327أطر الدعم

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-12-28بوثنوت سفيان400328أطر الدعم

ي أمينة400329أطر الدعم
17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-01-01اجدايت 

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-07-08الجراري محمد400330أطر الدعم

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-09-10أبورشيد لمياء400331أطر الدعم

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-03-14بن شنوف هشام400332أطر الدعم

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-12-18اوخويا علي نعيمة400333أطر الدعم

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-03-01بن الصديق هيام400334أطر الدعم

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-12-04احميديش نهيلة400335أطر الدعم

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-05-01بلحلومي نورية400336أطر الدعم

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-09-15افضيال سليمان400337أطر الدعم

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-05-03لمزعطر هجر400338أطر الدعم

17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-07-05بن لهالل محسن400339أطر الدعم

ي حاتم400340أطر الدعم
17الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-08-13التوائ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-01-02أزواغ أميمة400341أطر الدعم

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-10-20العزيزي أيوب400342أطر الدعم

ى400343أطر الدعم 18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-10-21أسبول برسر

ي ايمان400344أطر الدعم
18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-08-26بلعوسر

وز400345أطر الدعم 18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-11-16العرسي فير

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-10-21صادكي حمزة400346أطر الدعم

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-06-12مخوخ لبت 400347أطر الدعم

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-07-14امحرار بهيجة400348أطر الدعم

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-06-03الدرار سمير400349أطر الدعم

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-07-05عبوئي عبدالوهاب400350أطر الدعم

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-11-23بوبكر خولة400351أطر الدعم

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-04-05مالكي يوسف400352أطر الدعم

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-04-07ابن عبد الهادي نهيلة400353أطر الدعم

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-06-13ترتش صباح400354أطر الدعم

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-11-25مواديلي نوال400355أطر الدعم

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-06-26المالكي محمد400356أطر الدعم

ى400357أطر الدعم 18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-06-24البوتكمانتير  برسر



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-06-12العرسي هجر400358أطر الدعم

ي جليلة400359أطر الدعم
 
اف 18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-12-23شر

18الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-05-23الهالل يرسى400360أطر الدعم

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-08-17ادرغال يرسى400361أطر الدعم

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-05-22باكو خالد400362أطر الدعم

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-03-27زرفاوي زكرياء400363أطر الدعم

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-05-12زالل محمد400364أطر الدعم

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-05-30تيكنت شيماء400365أطر الدعم

ي فدوى400366أطر الدعم
19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-10-27الكرئ 

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-06-02بنهاشم أمير 400367أطر الدعم

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-09-04انرصي صفيا البتول400368أطر الدعم

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-09-17العادلي محمد400369أطر الدعم

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-09-11العاشوري إلياس400370أطر الدعم

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-04-07نجاري سارة400371أطر الدعم

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-01-04الويزي أحمد400372أطر الدعم

ي سهيلة400373أطر الدعم 19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-12-06عرئ 

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-07-06الدرقاوي وصال400374أطر الدعم



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي هجر400375أطر الدعم
19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-11-24الحدوسر

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-12-30النهاري نجوى400376أطر الدعم

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-09-27بلكوش فاطمة الزهراء400377أطر الدعم

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-01-01ماحو محمد400378أطر الدعم

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-09-02ميميح محمد400379أطر الدعم

19الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-11-11اكريعش اكرام400380أطر الدعم

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-04-11القاسيمي خولة400381أطر الدعم

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-02-01الشايب معاد400382أطر الدعم

ي ايمان400383أطر الدعم 20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-03-06هي 

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-08-25سحال محمد400384أطر الدعم

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-09-14كرادي محمد400385أطر الدعم

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-10-02رحالي مريم400386أطر الدعم

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-03-01بوعيش يوسف400387أطر الدعم

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-08-28بنعلي صباح400388أطر الدعم

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-07-02الرودي أمير 400389أطر الدعم

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-05-19الشقري إبتسام400390أطر الدعم

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-06-25البخيت وداد400391أطر الدعم



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي نبيل400392أطر الدعم 20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-03-01خاض 

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-02-27بوعياش أنس400393أطر الدعم

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-08-21تكور عثمان400394أطر الدعم

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-07-26ازواغة محمد400395أطر الدعم

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-03-18عثمان غزالن400396أطر الدعم

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-10-01أنديش حليمة400397أطر الدعم

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-10-30العالي أسماء400398أطر الدعم

ي سعيد400399أطر الدعم
20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1995-12-15الزيت 

20الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-01-16بنعوم هاجر400400أطر الدعم

21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-08-01ايت ايشن محمد400401أطر الدعم

ي فاطمة400402أطر الدعم
21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-08-26حموسر

21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-03-21ب خ ت ي ه ن اء400403أطر الدعم

21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-05-16بريش نورية400404أطر الدعم

21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-02-24لحراش ايمان400405أطر الدعم

21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-08-24االدريسي حسناء400406أطر الدعم

21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-08-25القدوري فرح400407أطر الدعم

ي محمد400408أطر الدعم 21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-12-21يعقوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

يوي أيوب400409أطر الدعم 21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-03-13الخرص 

21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-07-17بوتشيش كوثر400410أطر الدعم

21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-07-20بويا منال400411أطر الدعم

21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-05-24ديدوح ياسير 400412أطر الدعم

21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-12-19غالم دعاء400413أطر الدعم

21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-03-28القضاوي ايمان400414أطر الدعم

ي سارة400415أطر الدعم 21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-06-02مجدوئ 

ي نبيل400416أطر الدعم 21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1997-03-25التوائ 

21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1994-12-22كريمي وجدان400417أطر الدعم

ي أميمة?من400418أطر الدعم
21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-04-19وسر

21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-05-11عادل عبد الوهاب وهيبة400419أطر الدعم

21الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2002-01-01الراشدي رحاب400420أطر الدعم

ي يرسى400421أطر الدعم
 

ع 22الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1993-03-22الير 

22الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-11-13المفيد احمد400422أطر الدعم

22الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1998-12-21نوري سمهان400423أطر الدعم

22الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-02-14حولي نزي  هة400424أطر الدعم

ي اميمة400425أطر الدعم
22الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2000-09-03والعوسر



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

22الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-07-21ابيه اسية400426أطر الدعم

22الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1996-10-29هكو لبت 400427أطر الدعم

ي محمد400428أطر الدعم
22الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 2001-01-25زيائ 

ي غزالن400429أطر الدعم 22الليمون: الثانوية التأهيليةبركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 1999-10-19الوهائ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1993-01-14بيبيط جمال410001أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2002-04-01اقسوس سكينة410002أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ى عبد المجيد410003أطر الدعم ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1995-03-29ختير
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-03-07بويفري بدر410004أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-01-04الرزفة أمير 410005أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-05-17القندوسي مديحة410006أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1992-12-20اوهدي أسماء410007أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-02-22امالل كوثر410008أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-05-18بلحوس يرسى410009أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ي اكرام410010أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2001-09-01يوسف 

1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-03-06العجوري رشيد410011أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ي محمد410012أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1995-07-10الرزيت 

1الزرقطوئ 

ي جمال410013أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-01-01لخليف 

1الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي منال410014أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-06-09حدوسر

1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-11-05حسون رجاء410015أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-10-05الحناوي محمد410016أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-02-10موالي أميمة410017أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2000-04-09كرماط هجر410018أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-08-23عاشير ليل410019أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1993-12-10لحمر عبداإلاله410020أطر الدعم
1الزرقطوئ 

ي عبد الحميد410021أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-11-17حوست 

2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1993-12-04مشتيوي محمد410022أطر الدعم
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-03-24بنموس كوثر410023أطر الدعم
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-04-01اضارو عثمان410024أطر الدعم
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1993-04-12السنوسي محمد410025أطر الدعم
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1993-01-01تيشوت محمد410026أطر الدعم
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2002-10-13بن احمد نبيل410027أطر الدعم
2الزرقطوئ 

ي سمير410028أطر الدعم ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-03-12الحاح 
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2000-06-08عابد كوثر410029أطر الدعم
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1993-01-01الحداد علي410030أطر الدعم
2الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-05-30عالي حكيمة410031أطر الدعم
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2000-04-14تيك أسماء410032أطر الدعم
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-07-04بنعلي شيماء410033أطر الدعم
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2001-08-28قرطيط حياة410034أطر الدعم
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-04-11عوام مغنية410035أطر الدعم
2الزرقطوئ 

ي فايزة410036أطر الدعم ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-11-28اليعقوئ 
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-12-14الياسعي خديجة410037أطر الدعم
2الزرقطوئ 

ي أنوار410038أطر الدعم ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1995-08-27بح 
2الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2000-04-22رفيع إيمان410039أطر الدعم
2الزرقطوئ 

ي ياسير 410040أطر الدعم ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1993-08-24بوطيت 
2الزرقطوئ 

ي410041أطر الدعم ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1992-12-23الشقوري عبد النت 
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-04-14ابو الغازي المكي410042أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2001-08-03العالي عبد العالي410043أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي محمد410044أطر الدعم ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1995-02-01بوعرئ 
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-01-27اهنوش سفيان410045أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1995-12-12ميلودي فدوى410046أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-01-20مريم 410047MERIAMأطر الدعم
3الزرقطوئ 
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االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية
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مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-02-14والزين عمر410048أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2000-03-26مدكوري سكينة410049أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1993-12-23ازروال محمد410050أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-05-25اسماعيلي صالح الدين410051أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2001-05-28مرزوق إيمان410052أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2000-03-29ابهليل إلهام410053أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2001-04-07العابد زينب410054أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-07-06حمداوي شيماء410055أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1993-09-05شيبوب نبيل410056أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1993-03-26الفاللي عبد الواحد410057أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-03-16الناضي يحي410058أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-02-07فوناس فاطمة410059أطر الدعم
3الزرقطوئ 

ي410060أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-11-22علوي عبد الغت 

3الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-03-22ودفلي حسناء410061أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ي هجر410062أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1993-11-21جديائ 

4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-11-13خياطي محمد410063أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ي هدى410064أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2001-02-09اجعوئ 

4الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2000-10-16بوغابة هدى410065أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-11-02القوح الحسن410066أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-10-29ايت اعليلو إلهام410067أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-07-04خوري محمد410068أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ي اسالم410069أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-08-19يمائ 

4الزرقطوئ 

ة410070أطر الدعم ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-07-08نبكوري سمير
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-01-26حيسوم عمر410071أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-03-30طالب عفراء410072أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ة410073أطر الدعم ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-08-19هداج نصير
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1995-10-12رحالي ابراهيم410074أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-10-15زارو ايوب410075أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-01-27آشبيلة أسماء410076أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-12-10زكار شيماء410077أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-01-23ازراكة وفاء410078أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2000-02-22زروالي نهيلة410079أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-12-20بوسدر لبت 410080أطر الدعم
4الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-03-28بداوي عايدة410081أطر الدعم
5الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-05-25بوشطاط رحمة410082أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-04-09حمادي مليكة410083أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2001-12-20سوغو دعاء410084أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-08-07مهدي مليكة410085أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ة410086أطر الدعم ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-10-29وري    غ سمير
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-06-23بنهمي لطيفة410087أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-01-21عالوي موئ 410088أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2000-09-18يحياوي عبد الحفيظ410089أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-05-20الوجاري أسماء410090أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-06-15موساوي سهام410091أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-04-22موسي حياة410092أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-01-16ظلفة كوثر410093أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1993-06-20لمخير حكيمة410094أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2000-01-22حيدة عماد الدين410095أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-12-13اسماعيلي حمزة410096أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1995-07-01قيور بسمة410097أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي عبدالحق410098أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-01-19شتيت 

5الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-04-21كركار زكية410099أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-11-11ابادة هجر410100أطر الدعم
5الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-04-20دريسي محمد امير 410101أطر الدعم
6الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-10-25البغدادي حنان410102أطر الدعم
6الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2001-09-12الهاللي اسماء410103أطر الدعم
6الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-07-08الهوهاي فاطمة الزهراء410104أطر الدعم
6الزرقطوئ 

ي عمر410105أطر الدعم ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-10-15حجوئ 
6الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-06-18لمسيدي شيماء410106أطر الدعم
6الزرقطوئ 

ي فاطمة االزهراء410107أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-02-10الزويتت 

6الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-07-20فارسي احمد410108أطر الدعم
6الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2001-09-20داروي رباب410109أطر الدعم
6الزرقطوئ 

ي محمد410110أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-09-07الغزرائ 

6الزرقطوئ 

ة سهام410111أطر الدعم ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-12-23بن الصغير
6الزرقطوئ 

ي جميلة410112أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1995-09-23حدوسر

6الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-11-25الرمنتة فاطمة الزهراء410113أطر الدعم
6الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-06-05بلوط زهير410114أطر الدعم
6الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-04-30لهنيد أميمة410115أطر الدعم
6الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1996-02-01خايف هللا إكرام410116أطر الدعم
6الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-12-20مسعودي شيماء410117أطر الدعم
6الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-03-10الحبش سمير410118أطر الدعم
6الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-09-02ناضي ليل410119أطر الدعم
6الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-06-02فياللي حفصة410120أطر الدعم
6الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1993-06-10العايدي رضوان410121أطر الدعم
7الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-11-06الحرمة سمية410122أطر الدعم
7الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-05-01الفارسي خديجة410123أطر الدعم
7الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1993-01-25اوجلول فؤاد410124أطر الدعم
7الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1997-12-22مدهون ماجدة410125أطر الدعم
7الزرقطوئ 

ي شيماء410126أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-11-22العزوئ 

7الزرقطوئ 

ى410127أطر الدعم ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2000-11-04قلعي برسر
7الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-11-12لياوي اسالم410128أطر الدعم
7الزرقطوئ 

ي مروان410129أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1995-08-23العدنائ 

7الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1999-07-01معطوف أشواق410130أطر الدعم
7الزرقطوئ 

ي محسن410131أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-11-02عتيف 

7الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-09-27ايكن عبد الكريم410132أطر الدعم
7الزرقطوئ 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 2000-04-05عدادي جوهرة410133أطر الدعم
7الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-01-31مدكوري ياسير 410134أطر الدعم
7الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-11-24الشيخ أشن نورالدين410135أطر الدعم
7الزرقطوئ 

ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1998-04-11الرغاي سعيدة410136أطر الدعم
7الزرقطوئ 

ي عيادة410137أطر الدعم
ي:  الثانوية التأهيليةجرسيف(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون 1994-11-15جعوئ 

7الزرقطوئ 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-01-02برزين زهير420001أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-04-14الويزي وهيب420002أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-10-11بوزكو أسماء420003أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-09-05قداوي زكرياء420004أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي أحالم420005أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 2001-08-10بوزيائ  1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-05-27بلعطار محمد420006أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2001-05-19وربياع احمد420007أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي420008أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-07-20امعطر عبد الغت  1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ة420009أطر الدعم ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-10-04الزايخ زهير 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-07-27بنعزو ياسير 420010أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-10-18عرباوة محمد420011أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-09-13المكرود أميمة420012أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-05-31لمقدم محمد420013أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي حسناء420014أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 2001-03-16البوكنيف  1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-12-27المقدمي فدوى420015أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-08-23بوحشيش منار420016أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-11-24عوام ابراهيم420017أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-04-06أهمو نورة420018أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-03-11بحورة سعيد420019أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-08-10اوالد حمو فرحة420020أطر الدعم 1زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-01-09البكري فاطنة420021أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي هشام420022أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-11-18حموسر 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-07-16زاوي سارة420023أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2000-01-30البلدي ايوب420024أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-08-01المزوزي مريم420025أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-08-08اقشار يوسف420026أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي إيناس420027أطر الدعم ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-11-28ختير 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-05-25بوغو شيماء420028أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-06-12كنكا فطومة420029أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 
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السلك
رقم
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ات المدرسية )ملحق تربوي 1992-12-01امسغرو سفيان420030أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-02-05نضعوف يونس420031أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات اكرام420032أطر الدعم ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-03-26الحجير 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-08-23المرابط عزالدين420033أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-05-04زين الدين كريمة420034أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-05-01برزاق هاجر420035أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

عي أحمد420036أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-03-12شر 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-10-05ازمر زوهير420037أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي نوال420038أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-02-01حنيت  2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-12-28زيبار خديجة420039أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-09-24لبيض أيوب420040أطر الدعم 2زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي شيماء420041أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 2000-11-15مركانت  3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-12-19خرشوش ياسير 420042أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي حسناء420043أطر الدعم ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-01-09احدح  3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2000-02-15قيبو الغازي420044أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-12-14عدية فاطمة الزهراء420045أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-01-11الخرباوي فدوى420046أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-03-23بغات محسن420047أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-03-04لمغاري بسمة420048أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-02-15بنقدور دنيا420049أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-08-07الشادلي نرسين420050أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-08-11زريوح محمد420051أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

وس فاطمة الزهراء420052أطر الدعم ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-05-24بوعي  3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

وري صفاء420053أطر الدعم ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-03-30الهرص  3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-01-21مالح زكرياء420054أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي عبدالرحيم420055أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 2000-03-10وشائ  3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-10-01سالمي سمير420056أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-01-11لمكاري غزالن420057أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2000-07-05والغازي مصطف 420058أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-10-20بلختير إيمان420059أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-06-16بوستة ابتسام420060أطر الدعم 3زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-08-21دخيسي موئ 420061أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-10-27ازبايري إيمان420062أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-10-28زروالي إلهام420063أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-06-02الحامدي ياسير 420064أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-03-01بوعزاوي حسن420065أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-06-29نكادي أمينة420066أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي زكية420067أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 2001-12-20ايمائ  4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي سارة420068أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-06-16الرحمائ  4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-01-02النجاري منعيم420069أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-10-14قاسمي يوسف420070أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي دنيا420071أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-03-20بركائ  4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-12-11هطهوطي محمد420072أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-04-07وعزي يونس420073أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-08-17انو سهيلة420074أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-05-11بوعزة هدى420075أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-05-27تاعرابت رحاب420076أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-10-29ابراهيمي ام كلثوم420077أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-12-22حمداوي زكرياء420078أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

قباوي ليل420079أطر الدعم ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-11-05الي  4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-11-20بلمختار يونس420080أطر الدعم 4زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-05-31مختاري عالء420081أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-05-16فرحات نوفل420082أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-07-05الكوال محمد420083أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي عبدالناض420084أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 2001-04-30سغروشت  5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-07-06العز فاطمة الزهراء420085أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-04-10لمسيح خليصة420086أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي محمود420087أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-03-26البوشيح  5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-06-12لطرش فاطمة الزهراء420088أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي ياسير 420089أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-02-16دحمائ  5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي صباح420090أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-03-29جدايت  5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-11-30بواحفيظ أحمد420091أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي ادريس420092أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-03-29العياسر 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-03-22بنعمرو حنان420093أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-11-14األزعر هند420094أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-09-16بلخير وليد420095أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-09-18عابيد هناء420096أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-05-28نونو ايمان420097أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-06-20الزاكي زكرياء420098أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2001-03-31العمراوي كوثر420099أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2000-01-07مهداوي هناء420100أطر الدعم 5زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2001-01-01مكرود مريم420101أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-01-13كرطاوي زكرياء420102أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي عبدالرحيم420103أطر الدعم
 
ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-07-01الخلوف 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي ايمان420104أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-05-16المتوئ  6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-02-12ختاش يوسف420105أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-04-02عمر سكينة420106أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-12-17شاكر بلقاسم420107أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-01-02لغريب سمير420108أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي سعاد420109أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-02-21عياسر 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-02-15مجاهد الهام420110أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-04-20االطراسي سومية420111أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي زكرياء420112أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-03-13الشتوائ  6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-10-02هنفوري نورالهدى420113أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-03-26قضاض ياسير 420114أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-01-01بودور اسماعيل420115أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-04-16معزوز هدى420116أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-02-24رحوا الحسير 420117أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-01-26بلعروسي هشام420118أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2000-03-19محمود هشام420119أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-05-12فحشوش بسمة420120أطر الدعم 6زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-05-27بلقاسمي فريد420121أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-05-26ابراهمي حمزة420122أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-05-05معطالوي حمزة420123أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2001-08-18المراحي محمد420124أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي الزهرة420125أطر الدعم ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-08-02الطيت  7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-03-04صمودي جيهان420126أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-10-12المسعودي مراد420127أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

بان ايوب420128أطر الدعم ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-08-08شقير 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2000-01-01العزوزي محمد420129أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2000-05-10بودوش أسماء420130أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي عبير420131أطر الدعم
 
ات المدرسية )ملحق تربوي 2001-03-27زروف 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-05-04الركيك صفاء420132أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-11-14تزاوي عبدالقادر420133أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-12-28داودي سكينة420134أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-01-03العمراوي مريم420135أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-09-18مزين يوسف420136أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-01-12عشعاش بدر420137أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-04-03الصايم ريان420138أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي محمد420139أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-08-16الكالئ  7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-07-03بلحرمة لمياء420140أطر الدعم 7زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-10-19دردور سهيلة420141أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-01-30بوعبداللوي حليمة420142أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-04-02جلولي محمد420143أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-03-18ضمة حسن420144أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-11-16خداش حفيظة420145أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-05-25اقشيش نوال420146أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 420147OUALI MORJANA18-12-1992أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي سفيان420148أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-03-27اليوسف  8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-06-21لكحل لبت 420149أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي ياسير 420150أطر الدعم
 
وف ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-04-09الي  8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-07-12جابري زهير420151أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-02-16بنعلة يوسف420152أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-03-16حميد امينة420153أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2001-05-02عزوز أمال420154أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-04-22بوحدان هبة420155أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي وفاء420156أطر الدعم ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-09-28العرئ  8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-05-11االطرش محمد420157أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-08-21حيدار حنان420158أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-02-07مسعودي نورالدين420159أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-01-19الغازي ياش420160أطر الدعم 8زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-04-12عبد اللوي معن بثينة420161أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي محمد420162أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-11-21الرحموئ  9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-08-01مركعي طارق420163أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-05-16اشلياح عبد الكريم420164أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-03-29عريف ياسير 420165أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-01-01حطاب محمد420166أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-06-01الشليوي زكرياء420167أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-02-18البخيت وفاء420168أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-04-07بنكيطون محمد420169أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-11-21القوال ايمان420170أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2000-10-31دردور بالل420171أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-04-20بوجمعاوي يرسا420172أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-06-14كرازن رضوان420173أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2000-08-29امير  دنيا420174أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-03-11بوبريص سعيدة420175أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2000-06-30حبوي اميمة420176أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-05-05السعيدي يوسف420177أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-12-19خيدوس محمد420178أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-07-07سنهو ابراهيم420179أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2001-04-27بن الطاهر غزالن420180أطر الدعم 9زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-09-13عماري إيمان420181أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-09-01رماط محمد?420182أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-09-27بوستة نبيلة420183أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-06-23كركابو زكرياء420184أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-09-06بوكنانة زكية420185أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-02-24رحوا الحسن420186أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-03-30السيدالي فاطمة الزهراء420187أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-07-03الماحي زهير420188أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-03-20االقرع مصطف 420189أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ة سحر420190أطر الدعم ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-07-29قير 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-09-02داودي عبدالحق420191أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 2001-11-10دادي سهيلة420192أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-06-13الحوزي خديجة420193أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-03-13منصوري محمد420194أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-10-18مسعودي نزهة420195أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-10-20جوهري مريم420196أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي420197أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-06-08مهلة لطف  10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي مصطف 420198أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-10-15الهوئ  10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-08-13عبد اللوي ايمان420199أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 
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التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-09-08كركري وليد420200أطر الدعم 10زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي محمد ياسير 420201أطر الدعم
 
ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-09-01الخلوف 11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-03-24قلعاوي شيماء420202أطر الدعم 11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي سعيد420203أطر الدعم ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-08-01حاح  11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1998-03-24بوخلوف إبراهيم420204أطر الدعم 11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-02-26الخراز حسن420205أطر الدعم 11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي ابراهيم420206أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1995-02-04حمائ  11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي فدوى420207أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1999-04-21اعوسر 11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-10-11سوقامي فاطمة الزهراء420208أطر الدعم 11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي مريم420209أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-05-12رحمائ  11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-07-17بحادة إكرام420210أطر الدعم 11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-04-29المغفير عبد الكريم420211أطر الدعم 11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-04-28الشواف سفيان420212أطر الدعم 11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1993-11-14طاميو محمد420213أطر الدعم 11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي زكية420214أطر الدعم ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-07-27ايح  11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1996-06-21بنطالب خولة420215أطر الدعم 11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-08-22بسادو فيصل420216أطر الدعم 11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي محمد420217أطر الدعم
ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-09-05البومديت  11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1997-02-10لحاللي دنيا420218أطر الدعم 11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي 1994-11-07ناري عبدالرحيم420219أطر الدعم 11زينب النفزاوية:  الثانوية التأهيليةوجدة(تحضير المختي 

ي الهام430001أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-12-31عمرائ  1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-01-31القاصمي دنيا430002أطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-09-27الشعرة سكينة430003أطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-04-01مستور امحمد430004أطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-06-11زعزوعي ليل430005أطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي430006أطر الدعم
 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-10-24أنس رزوف 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-09-06ناضي مروى430007أطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-07-14الغفولي حمزة430008أطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي فاطنة430009أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-11-26رمضائ  1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-02-19صبان مجدة430010أطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ف430011أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-01-26سعيدي أشر 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-07-05اعراب محمد430012أطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-06-01وسناف اسماعيل430013أطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي أحمد430014أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-01-28اليعكوئ  1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-05-26الباز نورة430015أطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-10-23أوراغ مراد430016أطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-04-15حياة اليحياوي 430017HAYATأطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-02-08عشوري وليد430018أطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-08-24تونوح رقية430019أطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-01-11الصالحي فريد430020أطر الدعم 1لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-06-03أمعنان محمد430021أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-09-30بركة محمد430022أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-04-11سهلي خديجة430023أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-08-20لمعلم منترص430024أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي نجمة430025أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-02-08حرص  2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-07-03بنعمري فاطمة430026أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي فاطمة الزهراء430027أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-04-25الميموئ  2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-02-11بوشقور أحمد430028أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-07-29شويطر محمد430029أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-03-28المبارك كوثر430030أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي يوسف430031أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-02-18مجدوئ  2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-06-24برهمي اسماعيل430032أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-02-17لهراوي حياة430033أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-01-03مهداوي صفاء430034أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي فاطمة430035أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-01-01زركائ  2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-06-14صالحي احمد430036أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-12-05دين صفاء430037أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-07-10شفيق لمياء430038أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-01-01كبوط عبد المنعم430039أطر الدعم 2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي لطيفة430040أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-11-15طرشوئ  2لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-06-07شهبار إسالم430041أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-11-08منصوري ايمان430042أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-03-03بن أعمر جواد430043أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-09-08خداش رضا هللا430044أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-04-03زيان نهيلة430045أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-09-01جبور غزالن430046أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-01-09امعرض محمد430047أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-12-22بن زهوم اكرام430048أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-05-19الربوزي فاطمة الزهراء430049أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ة430050أطر الدعم ي نصير
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-11-28مغلف  3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-06-29بقالي اسية430051أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي فتيحة430052أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-09-23زيائ  3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-05-01اللوازي هجر430053أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي سفيان430054أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-08-29الوهائ  3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-05-05وعلي سفيان430055أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي فاطمة الزهراء430056أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-12-16المجدوئ  3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-06-12حداوي غزالن430057أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-09-25مازة أمال430058أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي سلوى430059أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-02-02حسوئ  3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-08-08قزبار خديجة430060أطر الدعم 3لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-08-20عزيز سناء430061أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-06-10االدريسي اسماء430062أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-01-26ابتسام 430063IBTISSAMأطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-07-07فحشوش محمد430064أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي أسامة430065أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-07-03المريت  4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-08-14بحري لمياء430066أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي أمينة430067أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-10-08نصير 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ودي فاطمة430068أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-01-01الي  4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-09-03الحمامي أيمن430069أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-06-28بوليك ايمان430070أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-04-12كسمي فاطمة430071أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-02-02العباسي محمد430072أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-01-27بلخو بدر الدين430073أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-09-23عمراوي حسام430074أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-09-29أوعبد المومن خليل430075أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-06-09الحولي فدوى430076أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-05-04بوعبدالالوي وصال430077أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي نبيلة430078أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-06-30لمريت  4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-06-22الود عبد الرزاق430079أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-12-18زنيدي نعيمة430080أطر الدعم 4لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-09-27علوي عبد العزيز430081أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي عبد الصمد430082أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-05-06ابوعزائ  5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-07-17جلولي مريم430083أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-04-16يحياوي فاطمة الزهراء430084أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-12-15زرار نادية430085أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-01-20غيالن إلهام430086أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-10-02عزاوي أسية430087أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-11-15مزيد أنس430088أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-07-06الوالي ميلودة430089أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

و صفاء430090أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-11-20بير 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-08-09موموا فاطمة الزهراء430091أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي إلياس430092أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-11-04دحمائ  5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-07-13بالمختار فاطمة430093أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-11-04ازناك يوسف430094أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-07-12دين عزيزة430095أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-11-01رياحي إكرام430096أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي محمد430097أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-08-02مغطير 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-06-08خوجة سارة430098أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي محمد430099أطر الدعم
 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-04-24المراف 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-05-01محراز محمد أمير 430100أطر الدعم 5لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-05-29الملحاوي سناء430101أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-09-10شهبار محمد430102أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-11-13زروالي مريم430103أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-12-01الماحي أفنان430104أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-01-01شمرام اسية430105أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي إكرام430106أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-03-20الحمدائ  6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-12-26سعد هللا محمد430107أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-12-27لكرد سناء430108أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-08-01الداودي نبيل430109أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-08-04العيساوي إيمان430110أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي يرسى430111أطر الدعم
 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-07-11لحالف 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي سهام430112أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-05-12ذايت  6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-01-22بلحسن محمد أمير 430113أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-03-15مركوم غفران430114أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-11-02السعيدي عواطف430115أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2002-01-28الزعماري علي430116أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي إيمان430117أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-03-03الوارئ  6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-11-18مختاري فاطمة430118أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-01-14عجان عائشة430119أطر الدعم 6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي محمد430120أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-03-23الرمضائ  6لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-01-01كارح حسنة430121أطر الدعم 7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-10-10بوعيس هناء430122أطر الدعم 7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي عبد اللطيف430123أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-12-10ايح  7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-10-04بوعالم سليمة430124أطر الدعم 7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ف430125أطر الدعم ي شر
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-06-07كموئ  7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-09-02عزيز إكرام430126أطر الدعم 7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-08-28حداد محسن430127أطر الدعم 7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي أمل430128أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-03-06بلعياسر 7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي محمد430129أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-01-31التجائ  7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-04-07داودي عواطف430130أطر الدعم 7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-04-28حلوط أحالم430131أطر الدعم 7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-05-29خربو حفصة430132أطر الدعم 7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-06-12بخيالت سكينة430133أطر الدعم 7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي اكرام430134أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-10-11ميموئ  7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-10-08شارف أيمن430135أطر الدعم 7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-12-02السبكي عمر430136أطر الدعم 7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي رجاء430137أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-02-20الرزيت  7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي المهدي430138أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-02-17ميموئ  7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-03-01رحمي فتيحة430139أطر الدعم 7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-09-18البقالي إيمان430140أطر الدعم 7لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي430141أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-08-26سيار عبد الغت  8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-02-24المحب حنان430142أطر الدعم 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-07-05احدوثن عبد اللطيف430143أطر الدعم 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي لبت 430144أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-08-22اوهت  8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-12-22بولكدور فرح430145أطر الدعم 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-04-14زروالي احمد430146أطر الدعم 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي عبداالاله430147أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-11-25مخف  8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي حنان430148أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-01-06زيائ  8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-07-03بوعيش محمد430149أطر الدعم 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-01-08شفيق امير 430150أطر الدعم 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-03-19رزوك فتحي430151أطر الدعم 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-09-29العرسي هاجر430152أطر الدعم 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-02-27لحسوسي عبدالرزاق430153أطر الدعم 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-02-01بوخريص ايمان430154أطر الدعم 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي محمد430155أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-02-07الوزائ  8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1992-12-03الهيتمي اكرام430156أطر الدعم 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-07-24عزي شيماء430157أطر الدعم 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-11-03خديجة الحمومي430158أطر الدعم 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي فاروق430159أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-09-11الفكروسر 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-03-20المامون فاطمة الزهراء430160أطر الدعم 8لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-11-04بنعله أنس430161أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-01-01بنعباس عزيز430162أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-06-12اسماعيلي سفيان430163أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي فاطمة430164أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-04-07الحجت  9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي حنان430165أطر الدعم
 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-03-11الروف 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-01-27سعيدي إلياس430166أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-03-15مركوم فردوس430167أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي ابتسام430168أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-05-18بخت  9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-09-22المقري رجاء430169أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي هدى430170أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-09-27مومت  9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-12-29جابري زكرياء430171أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي خديجة430172أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-12-06الرحموئ  9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-09-21حيون سكينة430173أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-08-20لمحمدي مصطف 430174أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-12-05اباحبيب فاطمة430175أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-09-24احسنة محمد مهدي430176أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-05-12فكار دنيا430177أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-04-21العبوز ايوب430178أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-06-03زروالي فاطمة الزهراء430179أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-05-09أزهراي محمد430180أطر الدعم 9لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-11-28داودي اسماء430181أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-08-24التيفاوي سعاد430182أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-09-19أيناو يرسى430183أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-02-03البقالي االدريسي مصطف 430184أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 



:هام جدا

السلك
رقم

االمتحان
التخصصتاري    خ االزدياداالسم والنسب

المديرية

اإلقليمية
مركز المباراة

قاعة
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-08-27الجلىطي رانيا430185أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-12-18موسي محمد430186أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-06-02بليطو فاتحة430187أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-09-21أهمو محمد430188أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-08-25عينوس حفيظة430189أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي حنان430190أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-09-15خثير 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي وفاء430191أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-02-02البوطالت  10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-02-15العرساوي ميمون430192أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-12-30فتح هللا فاطمة الزهراء430193أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-01-17بلخياالت اميمة430194أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-03-21اوبديل هاجر430195أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-04-16حموش ربيعة430196أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-03-12سنوسي محمد430197أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-12-31ابزيز إيمان430198أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-07-15عزوزوط عبدالعالي430199أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-08-20جامعي منية430200أطر الدعم 10لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-07-27مهدي زينب430201أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-08-08المحراوي محمد430202أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي امال430203أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-11-06الحسائ  11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-06-09مجعيط محمد430204أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-08-12زعيمي هاجر430205أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-01-22جلباوي حسناء430206أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-10-19السىطي ليل430207أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-05-01هيشور منال430208أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي نبيلة430209أطر الدعم
ئ  بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-07-03اشقير 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-01-29بنسعيد هناء430210أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-09-12امباركي سكينة430211أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي رهام430212أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-12-05العياسر 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-01-01القروق ياسير 430213أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-03-26بنعمرو إيمان430214أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-09-13جباح حنان430215أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-10-12المرابط يرسى430216أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-08-02موسوي سكينة430217أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-03-23الفطوش عدنان430218أطر الدعم 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

وري إيمان430219أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-08-02برسر 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي إيمان430220أطر الدعم
 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-05-29الغراف 11لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-09-15قيسي نزهة430221أطر الدعم 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي زكرياء430222أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-04-14حموسر 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي حنان430223أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-01-16اليوسف  12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-02-22بنحمو صباح430224أطر الدعم 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي يرسى430225أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-07-16الرمضائ  12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-12-06بونوة بالل430226أطر الدعم 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-12-20حمداوي مونية430227أطر الدعم 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-01-14بحري فاطمة الزهراء430228أطر الدعم 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-06-18بختاوي فاطمة الزهراء430229أطر الدعم 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-03-08عياد يوسف430230أطر الدعم 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي430231أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-05-17ايمان حسايت  12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-04-28تكور سلمان430232أطر الدعم 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-01-27تسعيت معاذ430233أطر الدعم 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي عبد الغفور430234أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-06-26الحقوئ  12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-11-18حلبوش إيمان430235أطر الدعم 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-08-01باقاسم نبيل430236أطر الدعم 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-02-19المحفود لبت 430237أطر الدعم 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-09-01ازروال هشام430238أطر الدعم 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي صفاء430239أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-04-24كائ  12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-01-01ملحاوي يرسى430240أطر الدعم 12لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-12-25الشادلي أميمة430241أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-08-17الزاوي سهيلة430242أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-09-24حفصاوي هاجر430243أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-09-11بومفتاح عماد430244أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-07-29بوراس عمر430245أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي يونس430246أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-03-02الحبيت  13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي محمد430247أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-10-28يعقوئ  13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي سفيان430248أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-01-16الموسائ  13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2002-01-21عيساوي فاطمة الزهراء430249أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-12-16دين عبد المنعم430250أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-06-03الطالب إبتسام430251أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي ياسير 430252أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-06-05مجدوئ  13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي فاطمة الزهراء430253أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-07-07حاح  13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-07-03الفرخ زكية430254أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-03-08عزاوي عبد الخالق430255أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-06-03اسماحي مريم430256أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-12-19إكري أسماء430257أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-11-10برعيش محمد430258أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-01-14صابر سارة430259أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-12-30ابرايمي محمد430260أطر الدعم 13لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-04-29التونسي فاطمة430261أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

عي يونس430262أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-11-04الرسر 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-03-11بقالي محمد430263أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ة430264أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-01-01صادق نصير 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي سلسبيال430265أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-02-15اسليمائ  14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-10-23أمجاهد سعاد430266أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-11-15بوطيب كمال430267أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي فاطمة الزهراء430268أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-01-06ميموئ  14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-06-17عزوز فتيحة430269أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-09-11العالي عبد الصمد430270أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-03-29حامدي نزهة430271أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-07-05عبوئي محسن430272أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-08-11بنكروم لبت 430273أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-01-28حمداوي وسام430274أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-07-08بنسعيد فاطمة الزهراء430275أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

وز430276أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-08-16خمخم فير 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-12-03حراو ياسير 430277أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-11-22طلحة نسيبة430278أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-06-10مبشور نعيمة430279أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-02-19بوخدو يونس430280أطر الدعم 14لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-02-26بوعياذ رشيد430281أطر الدعم 15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي هند430282أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-09-09الشعيت  15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي عبداالله430283أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-04-13الوهائ  15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي شيماء430284أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-06-19زغبوئ  15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-06-02غبالو شيماء430285أطر الدعم 15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-04-19طنة عزالدين430286أطر الدعم 15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي طارق430287أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-09-09العياسر 15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-02-04الشافعي بدر الدين430288أطر الدعم 15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-11-27مركوم محمد430289أطر الدعم 15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي محمد430290أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-03-31زرهوئ  15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-05-10زموري إسماعيل430291أطر الدعم 15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي وداد430292أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-09-20اليوسف  15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

اق430293أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-12-31بلحسن إشر 15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-04-13يرسى وبوى430294أطر الدعم 15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-11-05بوشارب اكرام430295أطر الدعم 15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2002-04-08ساكا وصال430296أطر الدعم 15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي ياسير 430297أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-08-17عرجائ  15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-11-07اجواو عمر430298أطر الدعم 15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-03-26بنهاري حنان430299أطر الدعم 15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-07-10عزوزوط سهيلة430300أطر الدعم 15لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-09-08بن الصديق محمود430301أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-02-09كبوري ايمان430302أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-01-01بوراس حسام الدين430303أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي الهام430304أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-12-30لعيوئ  16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-01-25الفياللي ناضة430305أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-08-15الغريسي دينا430306أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-01-01بوترفاس محمدين430307أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-06-25موساوي مونية430308أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ين430309أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-08-28بنانة صي  16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-07-16زروالي محمد430310أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-01-25البلوطي احمد430311أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-07-22لزعر سليمة430312أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-10-18عبد العزيز عبد الصمد430313أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-04-30الفاضلي خالد430314أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي دنيا430315أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-05-12لحسيت  16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-03-16بنعبد الرحمان هاجر430316أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-03-08اكيلي منار430317أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-11-29المسعودي سهيلة430318أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-07-14إيمان زعاج430319أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-01-05امحمدي أميمة430320أطر الدعم 16لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-09-21الوالي عادل430321أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-03-19العروف فاطمة الزهراء430322أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-07-18هرنير  تورية430323أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-07-08محمد كور430324أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-07-19أسباعي عماد430325أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-08-28الملحاوي أمير 430326أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-06-30مهدي هشام430327أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-09-15لمخني  سهام430328أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-05-25عالط مصطف 430329أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-10-11الصالحي حنان430330أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-10-06النقادي حنان430331أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-08-24لمغاري ياسير 430332أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي صباح430333أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-10-04الصنهاح  17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-12-16ايت علي خديجة430334أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-06-21الهشمي عبد الحليم430335أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي عبدالحكيم430336أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-07-25طيت  17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-01-01بلخريف ياسير 430337أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي سمية430338أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-07-14حبوئ  17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-11-20صايم شيماء430339أطر الدعم 17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي أيوب430340أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-01-20حرص  17لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-10-08البرصي عائشة430341أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-03-24بيداوي زينب430342أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي جالل430343أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-04-29الضيف  18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-12-25عدي المهدي430344أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

اش ابتسام430345أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-07-26اعمير 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-07-02غلوش فائزة430346أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-02-25برودي هادية430347أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي أسماء430348أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-05-19بخت  18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-12-16بن شاوي يوسف430349أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-06-17الغزالي فتحية430350أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي صفاء430351أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-03-27انديسر 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-02-07بوطاهر حدهوم430352أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-05-17زاوي ياسير 430353أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-05-05جوهري يوسف430354أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-08-24زريويل حسناء430355أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-09-10عامري فاطمة الزهراء430356أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-09-26البكوش ياسير 430357أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-06-02لويسي وداد430358أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-07-25بنسعدون عثمان430359أطر الدعم 18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي فرح430360أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-06-23التوزائ  18لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-06-20نوحو رشيدة430361أطر الدعم 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-06-06الرحوي محمد430362أطر الدعم 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

يوي سمية430363أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-09-15الي  19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-07-10المقدمي وسيمة430364أطر الدعم 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي محمد430365أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-07-25دقيسر 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-08-28بوزلماط صفاء430366أطر الدعم 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ف430367أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-06-24الكرومي أشر 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-05-05منيعي شيماء430368أطر الدعم 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-02-04عرمون لبت 430369أطر الدعم 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-10-05فارس هاجر430370أطر الدعم 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-09-11عوام ايمان430371أطر الدعم 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي وسيلة430372أطر الدعم
 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-03-23طرف 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-04-15سالم سعاد430373أطر الدعم 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-01-17الحمداوي فردوس430374أطر الدعم 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي جوهرة430375أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-01-09لمنيت  19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي نوال430376أطر الدعم
 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-07-01مرزوف 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-12-01بالحاجوج زكية430377أطر الدعم 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-01-01جابري بوطيب430378أطر الدعم 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-07-06لكحل أسماء430379أطر الدعم 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-08-20هوبان إلهام430380أطر الدعم 19لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-11-09برد خديجة430381أطر الدعم 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

اوي سارة430382أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-07-11خرص  20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-07-22أهراوي فاطمة الزهراء430383أطر الدعم 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-04-04فرشاش لمياء430384أطر الدعم 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي هند430385أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-08-10الوزائ  20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-08-16فارس محمد430386أطر الدعم 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي حسنة430387أطر الدعم
 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-11-26الفوف 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

اك فاطمة الزهراء430388أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-01-29الرسر 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-08-01اهروش فؤاد430389أطر الدعم 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-07-31السنوبري حسنة430390أطر الدعم 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-09-08لزرك نبيل430391أطر الدعم 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي430392أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-05-02الصالحي التجائ  20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-08-20حران محمد430393أطر الدعم 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-10-26العزاوي محمد430394أطر الدعم 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-08-15المبطول رشيد430395أطر الدعم 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-01-26خائ  بالل430396أطر الدعم 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-07-20عال حسناء430397أطر الدعم 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-10-14زحوط خديجة430398أطر الدعم 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي محمد430399أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-06-09الحست  20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-04-01مرزوق محمد430400أطر الدعم 20لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-08-22برخوخ إيمان430401أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-03-07امغاري نرصالدين430402أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-08-05الطاهري ايوب430403أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-11-19عمرواي اكرام430404أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-02-25خشيع محمد430405أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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مركز المباراة

قاعة

المباراة

ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-03-11عزوزوط أحالم430406أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-09-01العالطي كوثر430407أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1998-12-28الجبلي يرسى430408أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-09-01عايش أحالم430409أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2001-12-15فارس وئام430410أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-11-05زحوط وجدان430411أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-11-14السالمي زليخة430412أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-09-20زغنير  عبدهللا430413أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي نهيلة430414أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-11-14المريت  21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-09-29راشدي إكرام430415أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-08-10الشعرة سهيل430416أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-12-01درويش محمد430417أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي أمينة430418أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-06-28العصموئ  21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1995-02-01برماكي سكينة430419أطر الدعم 21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي بن عامر ابتسام430420أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-08-23اليوئ  21لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-08-08عابدي حليمة430421أطر الدعم 22لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي هشام430422أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-04-10جعوئ  22لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 
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ن الحضور إىل مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقيت الفعىلي النطالق االختبار2022 نونبر 27تجرى االختبارات الكتابية يوم األحد  شحي  شحات والمبر ن عىل المبر  ويتعي 

ن بالبطاقة الوطنية للتعريف، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي الجتياز المباراة .مصحوبي 

شح ي حالة ما إذا تم ضبط حيلزة المبر
ن
ونية أخرى داخل مركز اإلجرء، وف ن حيازة الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكبر شحي  (ة)يمنع منعا كليا عىل المبر

.للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء، فإن ذلك يعتبر حالة غش، وال يسمح له من مواصلة اجتياز اختبارات المباراة

ن الجتياز االختبارات الكتابية لمباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات  ن المقبولي  شحي  2022نونبر - الئحة بأسماء المبر

ي430423أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1996-02-06الطاهري لطف  22لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2000-01-14برقية عبد الخالق430424أطر الدعم 22لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-03-09قداح وائل430425أطر الدعم 22لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي نادية430426أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 2002-01-07مجدوئ  22لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ي فدوى430427أطر الدعم
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-01-14جعوائ  22لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1993-04-15الهشمي ناريمان430428أطر الدعم 22لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1994-02-04شيكر حنان430429أطر الدعم 22لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

ج سهام430430أطر الدعم بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-01-20العير 22لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1997-09-21قروش نور الهدى430431أطر الدعم 22لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي 1999-07-19رفيق عبد الرحمان430432أطر الدعم 22لال أسماء:  الثانوية التأهيليةوجدة(الحراسة الي 


