
مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريفوزٌةالركٌبة300002

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريلؽلٌمٌةاهلٌار300005

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريطارقالسنان300006ً

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريرشٌداٌرفان300008

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالرزاق عبدمحسن300009

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريحفٌظبرضٌك300012

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريرشٌدركبة بن300013

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفارينجاةالزٌن300019

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريالمصطفىفٌالل300020

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريعمربموس300021

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريسمٌربوسٌدة300022

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريسكٌنةافرٌخ300023

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريملٌكةأؼٌالسٌن300024

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريابراهٌمبرٌة300025

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريوردٌةبورحٌم300026

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريسهاملكحل بن300027

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريأٌوبوكرٌم300029

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفارينوالالعود300031

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريسامًبوعزة300032

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنمشكوك300033

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريمصطفىأفٌوش300035

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 
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مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريمرٌمالحٌرش300037

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريلطٌفةالشرام300038ً

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريخالدشالض300039ً

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريفاطمةالماخود300041

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريكلثوماسفاون300042

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريحسنمراقب300044

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمحمدالراٌس300045

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريسكٌنةخٌرون300046

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريسعاداعفان300047

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفارياالله عبدسبعٌن300048

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريلحسنبكجان300050

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريحسناءبولٌدام300051

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريسهامالصدٌق300054ً

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريسمٌرةمساعد300060

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريحمٌدلمطرقة300061

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريعبدالصادقالخال300063

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريفردوسالونات300064

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريزٌنبالبكري300066

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريخولةالمعزوز300068

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريوئامابراٌم اٌت300069

2/49 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريالمهديالروح300071ً



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريعائشةزهوان300072

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريأمٌنةأباعمر300073

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾٌاسٌن300077

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريلٌلىامجاط300078

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريلحسنازطام300082

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريامٌنحنٌن300083ً

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريحسناالدرٌسً القاض300086ً

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريالسعدٌةبقا300088

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريثورٌةالكشات300090ً

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريعبداللطٌؾأومكس300093ً

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريحكٌمالهندر300095

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالعٌاشًالحسناوي300096

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريفتٌحةبختة بن300097

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمعادأكبوب300098

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريبشرىدحدوح300099

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريامٌنفقٌر300101

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريالسالم عبدطاهر300103

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفارياٌوببالوي300104

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفارينعٌمةالمٌرودي300105

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفارينهىدورٌك300106

3/49 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريمحمدالمنتصر300107



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالخالق عبدالقارٌع300108ً

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريابراهٌمابٌضار300109

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريسهاممرزاك300110

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريعائشةسٌس300112ً

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمحمدأوتانوت300113

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريولٌدأرماٌش300114

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريعمرناصح300115

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريوفاءالراشٌدي300116

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفارينعٌمةالعطاوي300118

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريبلعٌدالجلوط300119ً

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريمحمدالوراد300120

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾالعسري300122

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريهشامالباري300124

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريجبرانبوسٌؾ300125

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمدٌحةالكمٌري300126

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريصارةامان300128

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريوردةالدهب300129ً

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريثورٌةاشلحان300130

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريرشٌدةالهش300131

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريرشٌدبوسهابه300132

4/49 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريامٌن محمدفارس300135ً



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريسعٌدباهرة300136

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريؼزالنلٌدري300138

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريالرحٌم عبدالمهراوي300140

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريالهاملمتوح300141

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريامٌنةزٌبوط300142

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريرشٌدبودوع300143

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريهشامالؽازي300144

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريحناناحمٌم300145

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريمحمدكون300147ً

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريمحمدالعسري300148

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريفاطمةادمولٌد300149

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريحلٌمةالفاضل300150ً

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريمحجوبةبشاري300151

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريزهٌرأمٌس300153

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريهشامالهبول300155ً

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريمرٌمالناصر300156

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريالحسٌنالبدري300157

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريٌسراالعصفوري300159

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريزٌنبالكنطاوي300160

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفارينورةبوتٌري300161

5/49 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريهدىبوضرقة300162



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾبٌدٌر300163

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنالرجائ300164ً

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريرجاءجواد300165

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريمروانالنمر300167

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريحسنمجٌر300168

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريالجبار عبدالمحبوب300169

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةلودٌن300171ً

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفارياالله عبدالخارج300172ً

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريعبدالرحٌممحشٌد300173

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفارياحمدبولفروع300175

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريحورٌةزوٌتٌن300176

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريرجاءالحٌان300178

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمرٌمالمنان300179ً

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريإٌمانجعوان300180ً

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريسهاممنان300181ً

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريبشرىبابا300183

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريجٌهانلمحٌلٌل300184

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريخالدلقلٌسا300185

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريربٌعةزٌد300186

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريسمهانالرحمان300187ً

6/49 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريابراهٌمخرصة300188



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريماجدةتام300189

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريسناءالجعوان300191ً

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريرضوانهرمز300192

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريؼزالنالقاضً اٌت300193

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريسفٌانبوالسكر300194

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريخالدعزروت300195

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريلٌلىبندولة300196

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريحسنشاكٌر300197

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريلحسنترفت300198

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريبسمةشاخص300199

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريابتسامبكطاٌة300202

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفارينادٌةعلواش300205

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنناضؾ300207

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريكنزةبلكزار300208

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريفاتحةحمٌدي300209

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريخالدباتا300210

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريسعٌدالزمان300211

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريمحمدحجاج300212

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريحسنادروش300213

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريعائشةالنحٌلة300215

7/49 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريمحمداركاز300217



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريإدرٌسمشوح300218

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريحسناءالبانة300219

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريعثمانامسكٌن300221

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريالرحٌم عبدارخصٌص300223

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾالحرش300226ً

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفارينورالدٌنعزٌز300228

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريرضوانعلم300230ً

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالسعٌدالسباٌس300231ً

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمرٌمقاسً اٌت300234

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريعبدالمنعمعساوي300235

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريعبدهللاالسلٌمان300237ً

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريلمٌاءلطرش300238

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريعصامبوراس300240

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريجواددرٌر300242

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريإبراهٌمالعامري300243

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريٌونسلزا300244

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريؼزالنالبوص300245ً

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريمحمدمؽنٌة300246

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريالٌاساشكون300247

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريالزهرةكروج300249

8/49 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريسهامازاد300250



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريابراهٌماحمٌد بن300252

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريؼٌتةالملٌاري300254

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريوفاءعفٌؾ300257

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريحمٌدسعٌد اد300258

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريحسناالشقر300259

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريثرٌابوعود300260

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريأشرؾهنون300261

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريسومٌةالجنان300263ً

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريمونٌةزٌراري300264

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريفرحسكنة300266

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريامٌنبوالتخرٌز300267

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريابتسامبرٌوٌة300268

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفاريمحمدلؽشٌم300269

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفاريلطٌفةبوضرة300270

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفارياوسامةعزة300273

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةطامر300277

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريمحمدالبهوش300279

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريالحكٌم عبدالمولى300280

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريالسعٌدبالم300281

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريانسكاف300282ً

9/49 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفاريثورٌةحمٌدي300287



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريحنانالدؼوؼ300288ً

 صباحا06/07/20178مذرست أبً رر الغفارياحمدالراٌس300289

 صباحا06/07/20179مذرست أبً رر الغفارياسماءالخزوم300290

 صباحا06/07/201710مذرست أبً رر الغفاريالدٌن بدرالتوت300291ً

 صباحا06/07/201711مذرست أبً رر الغفاريزٌنبالكاسم300292ً

 صباحا06/07/201712مذرست أبً رر الغفاريهندلبصٌري300293

 زواال06/07/201713مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنإتٌش300295

 زواال06/07/201714مذرست أبً رر الغفاريلٌلىالعسري300298

 زواال06/07/201715مذرست أبً رر الغفاريبهٌجةنٌلو300299

 زواال06/07/201716مذرست أبً رر الغفارياحمدبخبٌش300300

 زواال06/07/201717مذرست أبً رر الغفاريالمودنابراهٌم300301

 زواال06/07/201718مذرست أبً رر الغفاريسكٌنةالهدان300302ً

 زواال06/07/201718مذرست أبً رر الغفاريسكٌنةاٌالالن300303

 زواال06/07/201718مذرست أبً رر الغفاريحفٌظةالعسري300305

 زواال06/07/201718مذرست أبً رر الغفاريحمزةتٌكروت300306

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريابراهٌمالسلٌمان300309ً

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريٌونسشاكر300313

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريمحمدالبعمران300317ً

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريمٌنةخوى300318

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفارياسماءبوراس300320

10/49 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريلبنىبٌضان300321



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريحنانبوزن300323ً

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريعبدهللابخبٌش300324

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريعبدالحلٌماكٌمرو300325

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريهشامقوراٌس300326

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريالمهديطٌر300327

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريإسماعٌلالبوعنان300328ً

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريمرٌمفقٌر300329

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريلحسنالوٌزى300332

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريفرحالتابع300334

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريقابازٌنب300335

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريهاجرفراص300336

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريسلٌمةبودراع300338

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريمحمدمحداد300339

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريبوشرةمومن300340ً

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريلطٌفةناصر300341

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفارينبٌلبوراس300342

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريالحسٌنتفراط300346

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنحفو300349

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالجلٌل عبدرتنان300350

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريالمنعم عبدالرباح300356ً

11/49 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾالسفرٌوي300357



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريالركراكًاللحٌة300359

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريسهامزبٌدة300360

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريالحق عبدمنٌر300361

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريمحمدهموش300363

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريحنانسوال300364ً

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريرشٌدةجدٌر300365

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريرشٌدهنون300366

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريهشامالزاه300367ً

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريهدىالكراح300368

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريسمٌةالشباط300369ً

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريكلثومجباد300370

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريعثماناهرٌمش300371

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريفاطنةالحٌثوث300372ً

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفارياحمدضعٌؾ300373

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريالحق عبدالتناوي300374

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريزهرةجامع بن300375

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريعبالؽنًالحو300376

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنالمونشٌط300377

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريشفٌقةمالك بن300379

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريمحسنباري بن300381

12/49 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريعبدالرحٌمابركاز300382



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريفاطمةالروك300383ً

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريمحمدالدهموزي300384

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريبشرىعتنان300385

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريابراهٌمالشٌخ300388

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريامباركةاحرٌمٌدة300391

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريحسنازؼور300392

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفارينوالالسٌاري300394

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريفوزٌةجلواج300396

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريمحمدأمالك300399

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريملٌكةمومن300400ً

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريالطٌبالحواش300401

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريالنبً عبدالؽرب300402ً

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنهنودا300404

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريمصطفىازعٌكر300407

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريابتسامتوهراش300408

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريسعٌداٌكٌدر300410

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريأمالشباك300411ً

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريعبدالرحٌمالمحب300417

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفارينعٌمةموثٌق300418

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريزكرٌاءاالبزاز300422

13/49 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريرشٌدكرٌكر300423



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريالهادي عبدالمؽوس300426ً

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريحناندرزان300428

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريالحكٌم عبدالعالم300429ً

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريحلٌمةتمٌجة300430

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريوهٌبةشاكر300433

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريحسناءدرهم300436

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفارياحمدبوحرٌش300438

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريتوفٌقالشافع300441ً

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريحسناءالهادي عبد300443

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفارينعٌمةامكس300444ً

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريمحمدالسمناوي300452

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريحفٌضةالجحراج300453

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريحسناءالهروش300454

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريموسىادالحسٌن300455

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريأمالبوفكران300459

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفارياسماعٌلبوحنوان300461

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمحمدسلٌمان300462ً

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريرضالحمودي300467

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمحمدبحراوي300470

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريمحندمست300471

14/49 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريانواراركاز300472



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفارينجوىمرسل300473ً

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريرشٌدبٌنك300474

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريهللا عبدزرداك300480

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالحق عبدالدٌش300481

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريرضاالموكار300487

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمصطفىبوفكارة300490

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةلٌدري300492

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريعبدالواحدصعدل300493

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريفاتحةلباردي300494

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريمٌالدتوفٌق300495

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريمحمدحٌدة300496

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفارياجمٌعةبٌوض300497

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريحبٌبةالضاوي300500

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريناجٌةالعلم300502ً

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريسعادكاٌس بن300503

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريسناءالنجاري300504

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريعمراعلً بهً اٌت300507

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريلطفًٌاسٌن300508

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريسعٌدةباحسٌن300509

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريملٌكةبومعلٌؾ300510

15/49 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريحفٌظالضاري300512



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريصفاءخنبوري300513

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريحٌاةأكرام300515

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريرشٌدةالناجم300516

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالحسنصنهاج300517ً

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمحمدصولح300520

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريعبداللطٌؾالمرزوق300522ً

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفارينجاةالرمٌل300524ً

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةأكزول300526

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريسمٌرةبلحاج300527

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريأسماءالقرطوش300528ً

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنالشكاٌحا300531

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريالطٌباشوال300532

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريعزٌزةاوبٌا300534

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريسفٌانمنقار300535

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريكبٌرةابٌرٌرة300540

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريمنالجبران300541

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريحسنامسعود300543

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريملٌكةجناح300544

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريبشرىحسن بل300545

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريمحمدتدرت300549

16/49 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريسعٌدلمرٌوي300550



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريفتٌحةحوسة300551

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريمرٌملخضٌرة300552

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريسكٌنةكوٌس300557

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريفاطمةموستن300558ً

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريعائشةالمصل300559ً

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمصطفىاوبال300560

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريبشرةخ300564ً

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريابراهٌمكوكٌن300565

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريأسماءازباٌر300566

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريزهٌرةإفٌس300568

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريسفٌانشاكر300569

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريسلوىالعمٌري300570

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريحنانكربوش300571

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريلبنىبوزٌة300575

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريالرفٌق عبدمخلص300576

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريسمٌةكرٌدة300577

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةلعمٌري300581

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريأٌوبدرجة300582

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريسهامجروٌض300587

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريسلوىبوٌا300588

17/49 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريكرٌمةزرداك300589



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريحسنالنشٌط300590ً

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريرضوانعٌاش300591

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةؼرٌدو300592

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريوفاءحدرون300593

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريفاطمةالحاتم300594ً

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريامٌنةبوتكرسا300595

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريلٌلىالزٌن300597ً

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفارياسماعٌلنعوم300598

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريأٌوبأعلٌان300599

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريأحمدمرجان300600

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريجمٌلةالرازق300601ً

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريابراهٌمجخا300602

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريأقنجورعصام300604

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريخالدمٌر300606

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريزٌنبالمتوكل300608

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريبسمةجمٌل300609ً

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريمحمدالكوري300610

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريرشٌدالشخٌم300611ً

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريابراهٌمشاهد300612

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريابتسامبركام300615

18/49 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريمحمدكوزل300616ً



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةابوالعولة300619

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريإسمعٌلإشتٌم300623

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريإسماعٌلواف300628ً

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمرادلؽرٌس300629ً

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريمحمدالعٌوض300633

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريفاطمةبوالخضرة300634

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريمنالالعثمان300636ً

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريأشرؾالهٌبة300638

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريثورٌةبشٌنا300639

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريهللا عبدبلحسٌن300640

 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالهودى نورالدروم300645ً

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريالحسٌناشبان300646

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريمحمدزعنون300648

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمنعماجكاكل300649

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريمحمدبلعسري300651

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريحٌاةبلهزاوي300652

 صباحا07/07/20178مذرست أبً رر الغفاريكبٌرةالحوزي300654

 صباحا07/07/20179مذرست أبً رر الغفاريفاٌزةعطاؾ300655

 صباحا07/07/201710مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنكوكب300656

 صباحا07/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةالمرابط300660

19/49 صباحا07/07/201712مذرست أبً رر الغفاريابراهٌمبوتكوجات300661



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال07/07/201713مذرست أبً رر الغفاريلٌلىبمارت اٌت300663

 زواال07/07/201714مذرست أبً رر الغفاريوسٌمةبنحدو300665

 زواال07/07/201715مذرست أبً رر الغفاريرضوانسعٌدي300666

 زواال07/07/201716مذرست أبً رر الغفاريعبدااللهحجاج300668ً

 زواال07/07/201717مذرست أبً رر الغفاريمرٌمبوكرٌل300669ً

 زواال07/07/201718مذرست أبً رر الغفاريالعالً عبدادبنس300673ً

 زواال07/07/201718مذرست أبً رر الغفاريهندب300674ًٌ

 زواال07/07/201718مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةالشٌكري300675

 زواال07/07/201718مذرست أبً رر الغفاريالحبٌبالمرض300676ً

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريرشٌدةوحمان300677

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريالجبار عبدلكحل300679

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنزاهري300681

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريعادلحالف300682ً

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريمحمدبٌروك300684

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمٌلودالعٌبودي300688

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريمحمداكٌمرو300690

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريالحسٌناخصاص300692ً

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريهندبنزوٌن300693

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفارياحمدضٌش300694

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريمحمدازروال300696

20/49 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريانسصبري300697



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريمرٌمزانو300698

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالسعدٌةأخبٌر300699

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريحسنرٌاض300700

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريحنانالعثمان300701ً

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفارياحمدالتاوبال300702ً

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريخالدالناجح300703

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريالعزٌز عبدطهري300705

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريمٌنةالوٌزي300706

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريمرٌمجلواج300707

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريفوزٌةالحنقور300709

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾبلحاج300710

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريعمراهرور300711

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريفاطمةالعصادي300713

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريعثمانصدٌق300714ً

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريسهامالخٌرون300715ً

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريؼٌثةحموش300718

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريسناءحوال300719

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريسعٌداجوٌطٌت300720

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريسمٌرةالرضاوي300721

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريسناءلمجبر300722

21/49 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾصٌاد300723



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالحسٌنالحٌتوت300724ً

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريامٌنةمادون300725

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمرٌةالطاهري300726

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريبوقسٌموداد300727

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمرادهادي300728

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريمحمدالخلوف300729ً

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريمصطفىالمرابط300731

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريلحسننبرٌك300732

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريسعٌدلعوٌنة300733

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريالصمد عبدحٌسون300734

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريرجاءقشاش300735

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريزٌنبؼٌوث300736

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريفاطمةكرٌم300739

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريمصطفىالدباغ300741

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفارينجوىالحسناوي300743

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريزهٌرةالدراع300744

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريعبدالؽانًاشوش300745

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريالمهديبوزنٌر300746

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريعمردودو300747

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريسهاماالزري300748

22/49 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفارينصٌرةطامس300749



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾاعمٌري300752

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريلحسنأبوالرحا300753

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريلٌلىالصابر300754

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريالعربًالبلدي300756

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريسفٌانبومزوغ300757

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةبركة300759

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريسكٌنةشعٌب300760

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريماجدولٌنزالغ300763

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريسفٌاناكناري300764

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةزمزام300766ً

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالسعٌدالفاتح300770ً

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريجمالالربٌب300772

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريمروةكنكاؾ300773

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريلطٌفةمنقاد300774

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريحمٌدلخنٌجر300775

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريمحمداكدوز300776

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريخولةاجعٌمة300777

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريابراهٌمالفنٌدي300779

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريٌسٌنالدواس300781ً

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفارينادٌةالكشتاؾ300782

23/49 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريخولةموقٌت300783



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريرشٌدالكدراوي300790

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريعصامإمست300793ً

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾوخوٌا300795

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريمحمداركوض300798

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾعروب300801

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفارياٌوبسوٌلم300803

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريمصطفىالقائد300804

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريسمٌرةاحسٌن بن300806

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريسهامازوٌتة300807

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالدٌن عالءانشٌفة300809

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريفاطمةاٌدعلٌكوش300812

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريزٌنبمروان300814

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمنىالمامون300816ً

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريلبنىالفلح300817ً

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريالحسٌنالرابح300818ً

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريالزوهرةفنٌن300819

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريكمالالحمام300821

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريزهر احمدابناكزار300822

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريأمٌنةالعبادي300826

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريٌسٌنالمعاون300828

24/49 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمحمددٌنار300830



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريمحمدعابد300831

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريسعٌدنفقرن300832

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريلبنىبهال300833

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريهندبعمران300836

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾمحٌدرة300839

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريمصطفىهنكة300841

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريرحمةثابت300842

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريسمٌرةموجان300843

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريلختابًحنان300844

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريجهانتٌسري300845

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريعبدالواحدالمطاع300848ً

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريالمصطفىاالشهب300849

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريمصطفىالربٌب300850

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريعبدااللهالعطاطري300851

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريعزٌزلعرج بن300853

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريمحمدالشاطب300854ً

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنكمال300855

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريامحمدالفنٌش300856

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريعبدااللهالبضراوي300862

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفارياللطٌؾ عبدالقاضً اٌت300863

25/49 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفارياحمدبوحزام300864



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريالحسناودون300865

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريعمرالمؤذن اٌت300867

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريكوثربرٌة300868

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريهندامكرود300869

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريحسنالكلوش300870

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريالمالك عبدالقاضً اد300871

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريكرٌمةهلل اٌت300872

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريكرٌمةزراؾ300873

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريامٌنةفارس300876ً

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفارينادٌةالمؤذن300877

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريعبدهللابوسفٌن300878

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريابتهالخوف300879ً

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريبلعٌداجبابدي300883

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريالحسنبوالحصائر300884

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريمحمدمحشٌد300886

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريأحمدزاح300887

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريفاطمةالمرابط300888

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريخالدأمالوز300891

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمحمدواعدودي300892

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفارينزهةخالف300896ً

26/49 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريفاطمةالكارح300897



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريؼزالنلهدٌل300898ً

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريهللا عبدالوحمان300904ً

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريفتٌحةاقزٌبرة300905

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾالحالوي300909

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريسعٌدالؽازي300915

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريمحمدبنطور300916

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريامٌنةالكاٌدي300917

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريكوثركسمات300918

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريطارقأوزال300919

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريلحسنأمشطون300921

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريامٌمةالهدٌل300931ً

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريالحسٌنالكراع300932

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريمنصؾفرٌاض300936ً

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريعزٌزاككر300944

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريأسماءالبور300945

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريمصطفىاولحلو300946

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفارينسٌمةعارٌؾ300947

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريلبنىالعطري300948

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريرشٌدةاحمٌتان300951

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريرشٌدالكعب300952

27/49 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريلطٌفةهٌنوس300954



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريسومٌةانوار300956

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريكوثرادرٌوش300957

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريامالحامٌدي300959

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريسعٌدالستالوي300962

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريسمٌةاعمارة300964

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريحناناقزٌبرة300971

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفارياللطٌؾ عبدالناج300974ً

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفارينزهةنعٌم300975

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريٌونسأبوالوفاء300981

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريهللا عبدإشو300983

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريربٌعشاكر300988

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريجوادخدي300989

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريثورٌةبوخرٌص300991

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريهودةعلواش300994

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالصمد عبدلمؽور300995

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفارياسماعٌلعدنان300996

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةأمالوز301000

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريكمالبتبػ301003

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةابوزهرة301008

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةالحٌان301012

28/49 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريسعادالصابر301013



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريسعٌدةالسعدون301014ً

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريمحمدموزون301018

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفاريعصاماروٌبعة301024

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريهندعوبٌب301033

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريحلٌمةالعسل301034ً

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريرشٌدالكبش301037

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريامٌنلزعر301039

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةازروض301040ً

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريسعادالبٌضاء بن301041

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفاريمرٌمالفٌس301042ً

 صباحا08/07/20178مذرست أبً رر الغفاريخالدعمٌري301047

 صباحا08/07/20179مذرست أبً رر الغفاريكرٌمةموراح301048ً

 صباحا08/07/201710مذرست أبً رر الغفارينورالدٌنالصبار301049

 صباحا08/07/201711مذرست أبً رر الغفاريحسناءاوبوسكسو301050

 صباحا08/07/201712مذرست أبً رر الغفاريمحمدخضران301054

 زواال08/07/201713مذرست أبً رر الغفاريسكٌنةالكوكركور301055

 زواال08/07/201714مذرست أبً رر الغفاريرشٌدبروم301057ً

 زواال08/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمحمدعبٌد301061

 زواال08/07/201716مذرست أبً رر الغفاريسعادنوال301064ً

 زواال08/07/201717مذرست أبً رر الغفارياللطٌؾ عبدالفٌطح301071

29/49 زواال08/07/201718مذرست أبً رر الغفاريمرٌمشٌن301072ً



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال08/07/201718مذرست أبً رر الغفاريحلٌمةبلعامرٌة301074

 زواال08/07/201718مذرست أبً رر الغفاريمحمدالبكاري301075

 زواال08/07/201718مذرست أبً رر الغفاريالرحمان عبدالعواد301077

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريهدىحٌري301079

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريالحسٌنبمركود301080

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريبهٌجةفراج301082

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريبدرجالو301087

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالحسٌنالحسٌنات301094

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريحسنةالنٌة301100

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريالبشٌرمروان301101

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريحمٌدادموالي301102

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريمحمدسرحان301104

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريهندالمكوان301105

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفارياسماءجمود301107

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريلطٌفةمحمد بن301108

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريربٌعةجلوان301109

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريأحمدأبال301112

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريعادلعدي301113

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريسناءالحسناوي301114

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةالشرارب301117ً

30/49 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريالصمد عبدكروم301120



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
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2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريبهٌجةلعبال301122ً

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريالهادي عبدأوعل301123ً

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾقمحة301125

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريخمٌسةاكحٌزة301126

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريأمٌنةهرتال301128

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريسعادالهط301129ً

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالرحٌم عبدالصابر301131

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريربٌعةعماري301135

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريالمصطفىالحمراوي301136

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةالحٌل301138ً

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريالصمد عبدالصاف301141ً

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريالمٌةالرقبة301146

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريرشٌداٌالل301148

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريحمزةبمداؼن301150

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريالحسٌناجدي301151

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفارياسماعٌلالبٌض301152

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالحسٌنددحنا301155

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريالرحٌم عبداشباك301156

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريفاطمةبنعبٌد301157

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريحفصةعباٌد301158

31/49 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريالسعٌداهرو301159
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 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريالعربًعٌسى اٌت301160

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريأحمدبخوش301161

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريثورٌةالفٌالل301162ً

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريإكرامالؽري301164

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريؼزالنمعروؾ301166

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾالمحسن301167

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفارياحمدالفرٌاط301169ً

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريخولةشنتاؾ301170

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريلبنىالبكاري301171

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريعبدالجلٌلفرٌمان301172

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريٌونسالهاشمً بن301173

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريرشٌدةبورشوق301175

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريمحندأبؽوغ301178

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريحمٌدالنعٌم301181

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفارينسٌمةمرتادي301183

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريفاضلةكٌطانو301186

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريامٌنةادٌونس301187

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريعلًهلوان301188

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمحمدفوزي301189

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريعبدالحقبلعرٌش301193ً

32/49 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريمرٌمالجبل301194ً
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(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 
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 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريعلًحاضر301195

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريحفٌظةالشلح301196

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريعبدااللهرجاء301197

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريسعٌدةخٌضر301198

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريمحمدلعشٌر301199

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريزٌنببسٌس301200ً

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريعزٌزالقرع301201

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمصطفىدرار301202

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفارياسماءلمعٌز301204

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريخالدطوٌل301207

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريأحمدأكرندي301209

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريمرٌمالحاتم301211ً

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريعبدالرحمانبوحماد301213

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالواحد عبدبوكال301215

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريمحمدحفٌظ301217

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريربٌعةالشعراوي301218

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريسومٌةؼنام301221ً

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريٌسرىالعماري301222

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريعبدااللهبوٌا301224

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريالهاممكدوري301225

33/49 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريمٌنةطاٌش301226ً
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 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفارياسماعٌلالحسن301229ً

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريسناءالهواري301230

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالزوهرةالكنون301231ً

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريلٌلىدبٌري301233

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمٌلودةالموساوي301234

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريمحمدهرهوري301235

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾلؽرٌب301236

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريحلٌمةبوعالم301237

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريأحمداللوي301238

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريرشٌدبرباش301240

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريفاطمةبلحاج301241

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفارينبٌلبتٌحٌا301243

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريفتٌحةسمٌر301244

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفارياحمدجاٌر301245

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريعثمانبولكوط301246

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريخالدالحلوي301247

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمحمدمتوكل301250

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريعلًبوكجا301254

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريحفٌظربوح301256

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريعبدهللامكرم301257

34/49 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريبوجمعةبٌؽجدن301259
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 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفارينجاةهنان301260

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريأٌوبلهزٌل301261

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريلحسنأحجكون301262

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمرٌمالؽنبوري301263

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريحورٌةالروٌنكو301264

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريحمٌداموكاي301265

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريالحق عبداكضاض301267ً

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريهللا عبدعروش301268

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريدنٌاكاٌنوا301271

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفارينجاةلحٌان اٌت301272

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريحسنبوتلوت301273

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفارياسماعٌلاوعبدهللا301274

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالهادي عبدالهطوري301275

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريسلوىؼالب301276

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريعصامالصفا301278

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريٌونسساٌح301279

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريزٌنببهٌج301280

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريجواهرالرقٌبة301281

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريلٌلىالدباح301282

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريمرٌمالفطهاوي301283

35/49 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريسهامالبوضال301284ً
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 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريخالدمؽفور301285

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريعلًبوؼورس301286

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريأمٌنطولٌمان301287

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريفوزٌةؼنٌم301288ً

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمرٌمهومادي301289

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفارينورةحمٌٌم301291

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريسومٌةبنعٌسى301292

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريرشٌدةالخصار301296

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريكبٌرةضرنٌؾ301298

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريرشٌدالدوٌش301300

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريمراداسمٌط301301ً

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريحسنالعامري301302

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمٌنةالمجاهد301303

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريلبنىبرٌز301305

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريالحسٌنفردان301306

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفارينوالفائق301307

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفارينورالهدىالمرتب301308

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريخولةقوصب301309ً

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريابراهٌماشراع301310

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةتوتو301311

36/49 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالقادر عبدرمضان301312ً
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بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريرشٌدوكٌر301313

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريزهرةأشكار301315

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريأٌوباسوٌس301317

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريأمٌمةشراق301320

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريسومٌةلمخنطر301323

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريؼزالنناصر301324

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفارينادٌةلعكٌم301325

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريجمالالكروم301329ً

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريدنٌاالكجون301330

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريبوشعٌبالقرطٌط301334

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالناصر عبدالسكاك301335

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمحمدباكري301336

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفارياحمدزؼلول301343

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفارينزهةاعوٌنت301344ً

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفارينادٌةشنة301346

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريمحمدعبسان301348

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريمرٌمالراٌس301349

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريفاطمةالقارٌع301350ً

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريزٌنبندهمو301351

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريشامةؼرباوي301353

37/49 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفارياسماءبسٌس301354ً
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 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريماماحافض301355ً

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريمحمدعشعاش301359

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريلطٌفةخراز بن301367

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريحمٌدخلٌل301368

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريهجرالسعٌد301369

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريالحسٌنادبالعل301374ً

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريسهامحمزاوي301375

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةالدرقاوي301377

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريمحمداقرقاو301378

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريباللالصاف301379ً

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريالرزاق عبدالقصبة301380

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريسفٌانبراوي301382

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمٌنةبراش301385

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريشٌماءاسوٌرس301388ً

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريالجلٌل عبدباه301391ً

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريسمٌةهان301392ً

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريثزرٌةالزرهون301394ً

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريرشٌدلحلو301395

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالؽنً عبدحاجٌب301396

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريرشٌدبضاك301397

38/49 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريعائشةجمٌل301399
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 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريسارةازكٌدو301401

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريفاتحةبٌمزكان301402

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريالدٌن صالحبهٌج301403

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريجهانحافض301405ً

 صباحا09/07/20178مذرست أبً رر الغفاريطارقمعل301406ً

 صباحا09/07/20179مذرست أبً رر الغفاريالمهديعبدلة301407

 صباحا09/07/201710مذرست أبً رر الغفاريسعٌدالناخوري301408

 صباحا09/07/201711مذرست أبً رر الغفاريسمٌرةصابر301410

 صباحا09/07/201712مذرست أبً رر الغفاريشوقًدمال301414ً

 زواال09/07/201713مذرست أبً رر الغفاريعبدهللابولمٌرات301415

 زواال09/07/201714مذرست أبً رر الغفاريحمٌدالقاسم301416ً

 زواال09/07/201715مذرست أبً رر الغفاريرشٌدالحنٌن301418

 زواال09/07/201716مذرست أبً رر الغفاريمحمدحنٌن301422ً

 زواال09/07/201717مذرست أبً رر الغفاريهناءالكٌري301423

 زواال09/07/201718مذرست أبً رر الغفاريهندالرشداوي301424

 زواال09/07/201718مذرست أبً رر الغفاريخالدالهالل301425ً

 زواال09/07/201718مذرست أبً رر الغفاريعائشةالتوتس301426ً

 زواال09/07/201718مذرست أبً رر الغفاريالعالً عبدالفضٌل301430

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريكرٌمةرشٌب301432ً

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريعزالدٌنالكنون301433ً

39/49 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريمحمدالركب301434ً



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالحمٌد عبدالمنان301436ً

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريابراهٌمخلطنت301437

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريسكٌنةلعماري301438

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريسامًاإلدرٌسً موافق301439

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريامالفرطاق301441

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريالهادي عبدشعشاع301443

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريحناناؼطاس301445

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفارينفٌسةلصفر301446

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريسعٌدلمؽور301452

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾجدٌر301455

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريهشاممنكوشة301456

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريكمالامبٌرٌك301459

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريكلثومبنجلول301464

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفارياسماعٌلالمسالن301465ً

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾكلواز301466

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريسهاملمزٌري301467

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريسعادلهوٌري301468

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريحلٌمةشاكر301469

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريالهامبلبٌضة301470

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريماجدةعاكؾ301471

40/49 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريحسناءاألطرش301472



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالزوهرةالنكري301473

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةالسٌح301476ً

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾالكبدات301477ً

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريعمرمرابط301479

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريزوهٌرلبٌري301481

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريالفتاح عبدالذهب301482ً

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفارينوالفداوي301483

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريالكرٌم عبدممدوح301484

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريسعادبوبكراوي301485

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريحسنبوخت301486ً

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريسعٌدةاٌران301487

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريخالدالنون301488ً

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريصفاءالمدنً و301493

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةالتجان301494ً

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريإمانمستاوي301496

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريبدٌعةاهلٌل301497

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريهشامالضعٌؾ301498

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريالركراكًالنعٌري301500

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريالحسنبوطٌب301502

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريواصؾحسٌن301503

41/49 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريزهراءالكسٌري301504



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريزٌنبالوقودي301505

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريحٌاةارجٌلة301506

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريطالل محمدلقلٌع301509ً

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةسلٌم301511

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريرشٌدالهدوم301512

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريصباحبنسعٌد301513

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريعبدالهاديباز301515

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريحمزةالشرق301518ً

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌناجؽال301519ً

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريلحسنلمٌن301520

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريوردةبرٌام301523

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريرشٌدبنجبال301524ً

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفارياٌوببٌبال301525

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفارياسماعٌلسواح301526

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريأمٌنةالؽربة301527

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريسكٌنةالدحمان301531ً

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريالحسٌنالشاكر301532

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريالمصطفىالمفتاح301533

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفارياحمدالشطٌر301534

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريمحسنالخبازي301537

42/49 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريابراهٌمحجوض301540



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريكبورةازؼاري301542

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريأحمدالزاك301543ً

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريمٌلودالدحٌحة301544

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريعائشةانفلوس301545

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريعثمانالحواص301547

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفارينجوىالعدنان301548ً

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريلحسنارمٌل301549

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريسلٌمةالطباخ301551

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريحفٌظالمنٌر301552

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريالهادي عبددباج301554

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريزٌنبالكٌحل301555

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريعبداإللهصابر301559

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريعبدالحكٌمالعواد301562

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريلحسنالسلٌمان301564ً

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريخولةالخرطاوي301566

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريصالحالحبٌب301567

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريهشامالزروال301568

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفارياللطٌؾ عبدسكوري301569

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريمحمادمشكٌح301571

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفارياللطٌؾ عبدنجٌب301572

43/49 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريالحسٌنالحٌان301573ً



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةابوالسعد301574

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريعبدالرحمانحمداش301575

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفارينزهةالكالٌب301576

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنبوري301578

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريالجلٌل عبدالسٌبع301580

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريمحمدصدٌق301581ً

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريمرٌمازبٌرٌة301582

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفارينزهةدربق301584ً

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةاجراك301588

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريشعٌبهماد301589

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريحنانمحمدي301590

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريأحمدحمامة301591

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنالسنٌتر301592

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفارياحمدمرصن301593ً

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريعزالدٌنخ301595ًٌ

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةالبرج301596

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفارياحمداقزدام301597

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفارياسماعٌلبنعدي301599

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمحمدالعٌدون301600ً

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريالمصطفىتمام301601

44/49 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريسومٌةبوتكرٌدة301602



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريالكبٌر عبدالطالب بن301606

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريرشٌدبورشوق301613

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريامٌن محمدكرٌش301614

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريالكوشٌةالمعناوي301615

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريفاطمةمحمدي301616

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريفوزٌةناصر301617

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالركراكًلشهب301619

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريحفٌظةأورباع301620

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريالسعدٌةالحٌال301623

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريمنٌةبوقنطار301624

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريمحماداوحسو301625

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريحمٌدسوالٌم301627ً

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريزهرةحنٌن301628

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريعلًشحرور301632

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريهشاماجعٌمة301635

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريسكٌنةاخلٌدي301637

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريرشٌدةعزي301638

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريخالدالمرض301639ً

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريلطٌفةالعطاوي301640

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةالمولى عبد اٌت301641

45/49 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريممحمدتران301646



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريفتٌحةؼٌط301649ً

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةمسرور301650

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةالوناس301651ً

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريأنوارالزوهري301655

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريخالٌدمهٌد301656

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريعبدالصمدالعبدالوي301658

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريرشٌدبنٌدر301662

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌناألكحل301667

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريالسعٌداخرضٌض301669

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريحنانبلفراٌطٌس301670

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريرجاءبرهمان301673

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريكرٌمةالؽواش301674ً

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفارينعٌمةالدرٌوش301679

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريخالداجعوان301681ً

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريعادلالصوٌطة301684

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنالدهب301685ً

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةبلؽرب301686ً

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريهشامالفكاك301689

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريعمادالعود301690

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفارينسرٌناروٌدي301696

46/49 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريحنانتٌسٌر301697



مركز االختباراالسمالنسبرقم اإلمتحان
تاريخ االختبار 

الشفوي
توقيت اإلختبار

استدعاء جماعي

2017ٌونٍو - مباراة التوظٍف بموجب عقود 

بمديرية الصويرةالئحت المترشحٍن المقبولٍن الجتٍاز اإلختباراث الشفوٌت 

(تخصص مسدوج )سلك التعلٍم اإلبتذائً 

 2017 ٌولٍوز 10 إلى 06من 

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريلٌلىزهطر301698

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريلحسنبط301699

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفارياسٌةكري301700

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريسوكٌنةالفرم301703

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالزهراء فاطمةأجعموم301705

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةفروخ301707

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريالرحٌم عبدورتان301708

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريٌاسٌنمبشور301709

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريهللا عبدالرزوك301710ً

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريحدهوموهب301712ً

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريإسماعٌلالمجاط301719ً

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريحسناءمحراث301725

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةاسكور301726

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالجبار عبدالوزان301727ً

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريرقٌةحنٌن301728

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةالحلوي301734

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريعبدالهاديدودوح301735

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفارياسماءكنوك301737

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريسناءموحشٌد301738

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريبوشرةصدٌق301739ً

47/49 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريمرٌمسكن301742
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 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريحسناءعرٌض301745

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريعائشةالعبدول301747ً

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريمرٌمجعوان301750ً

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريالواحد عبدبشتاله301752

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريحفٌضةباري301754

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفارينجاةالطرش301757

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريٌوسؾأبوالذهب301758

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريرشٌدالبحٌري301759

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريزٌنب اللةبوبكراوي301760

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريمحمدالسمكان301761ً

 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريحٌاةاؼن301762ً

 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريمحمدالصالح301763ً

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفاريالجلٌل عبدلحلو301764

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريكلثومالهمٌش301766

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفاريمحمدكجان301776

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريعزٌززاح301788

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريلمٌاءدروي301795

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريالجلٌل عبدالزاوٌة301796

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفاريٌسرىبنلؽوٌلٌة301797

 صباحا10/07/20178مذرست أبً رر الغفاريفتٌحةكساب301798

48/49 صباحا10/07/20179مذرست أبً رر الغفاريالرمٌساءدردار301799
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 صباحا10/07/201710مذرست أبً رر الغفاريعمادارمل301800

 صباحا10/07/201711مذرست أبً رر الغفارياسٌةٌردن301802

 صباحا10/07/201712مذرست أبً رر الغفاريخدٌجةلبرودي301809

 زواال10/07/201713مذرست أبً رر الغفارياللطٌؾ عبدالواف301811ً

 زواال10/07/201714مذرست أبً رر الغفاريعاطؾالعٌادي301812

 زواال10/07/201715مذرست أبً رر الغفاريامٌنةزٌراري301816

 زواال10/07/201716مذرست أبً رر الغفاريزهرةاحباظ301818

 زواال10/07/201717مذرست أبً رر الغفارينادٌةالركراك301820ً

 زواال10/07/201718مذرست أبً رر الغفاريالسعدٌةعباد301824

 زواال10/07/201718مذرست أبً رر الغفاريرشٌدالناصري301825

 زواال10/07/201718مذرست أبً رر الغفاريمحمدانجار301830

 زواال10/07/201718مذرست أبً رر الغفاريفاطمةازؼور301832
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