
رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

شيشاوة: إقليممزدوجنرجسابااحدى520001154918
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاباينو52000255186
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجكمالابتوتة520003228957
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدأبتور52000452329
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةابجاو52000594342
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأبجاو520006144419
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجسعادابرابري520007196327
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةابرادنين52000899659
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجربابابرار520009175574
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأبرام520010131465
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجعلي ابنابراهيم52001133804
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجاحماد وبنابراهيم520012184844
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء
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شيشاوة: إقليممزدوجحسناءابراهيمي520013223638
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمادابراهيمي520014109683
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدأبرحيم520015189805
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةابرزاق52001663408
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمنىأبركة52001758240
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجليلىأبري52001827771
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةأبزاو520019176517
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجأنسأبعاش52002055577
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقابكروم52002139865
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدأبكريم52002272037
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمابكور52002342658
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجأحالمابكور520024133764
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2
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شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدابكور520025109788
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوججمالابال52002677255
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجياسينابلعيد520027228507
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءابلقاس520028113595
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجحسنابلوح520029144655
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدأبلوح52003032099
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجمرادالعالم ابن520031151808
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدبوبكر ابن520032109835
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلعمرو ابن520033108668
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمديدير ابن520034111773
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجخالدابندا520035210037
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةابندا520036119849
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2
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شيشاوة: إقليممزدوجسعادأبنسير520037127635
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةابنعدي520038220681
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةابهاوي52003975934
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىالشيخ أبو52004092967
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجنجيبالعباس ابو520041151591
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةابوالحسن520042135200
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدابوالقائد520043190346
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجادريسابوالهاشم520044137672
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةأبوجاوة52004529402
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجخالدابورحيم520046101427
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجمينةابورحيم520047236024
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاابوري52004828186
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3
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شيشاوة: إقليممزدوجهندأبولاير52004984006
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجأمينابوزنديل52005035210
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجسميرابوزيد520051130210
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجفائزةأبوزيد52005230724
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأبوزيد52005328346
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجايناسابوسعيد520054102190
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجدنياأبوسعيد520055113666
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةابوشرع520056173615
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجايوبابوعلي52005781908
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجالكبير عبدابوعلي520058183648
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجحميدابوفاطمة520059119096
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوججميلةابوال52006098672
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
3
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شيشاوة: إقليممزدوجبثينةابومالك52006136147
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجسوميةابويتان52006234458
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةابويعقوب52006350004
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجاإلله عبدابيري520064172820
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةابيه520065139556
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياإتسوكا520066132547
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبداتكي520067162423
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداتالغ52006859605
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاتمني520069164715
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاثنان52007027831
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداجاع520071184841
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداجاعة520072112972
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4
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شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةأجاعة52007383655
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءأجبلي520074153838
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةاجحو520075117847
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةأجحو520076121283
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجسارةاجدادر520077187022
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجرشيداجديدي52007874788
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجراضيةاجرار520079123811
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجيونساجرافي520080175183
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجزهرةاجريد520081164589
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداجعيبة520082107074
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجربيعاجعيط520083176417
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجادريساجليل520084135496
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5
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شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىأجنا520085233410
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءاجنين52008644809
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجسناءاجنين52008746436
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةإجوان520088126019
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجالهاماحاد520089208525
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجخالداحدى520090122873
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةاحديدوا52009140936
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجرباباحرايفي520092151118
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىاحرايفي520093150982
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجياسينأحرتي520094179855
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجابتساماحريبة520095217482
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأحريس520096157529
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5
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شيشاوة: إقليممزدوجرضااحشوش52009766404
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجحناناحليق520098178546
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجاوعدي علي ايتاحمد520099202321
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةاحمد52010093192
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاحمزة52010188594
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجماجدةاحمني52010262560
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةاحمو52010338992
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفاحمو520104100692
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداحمو52010544930
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداحمو52010684102
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجحسنأحمو520107181872
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجاالله عبداحميمة520108208147
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6
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شيشاوة: إقليممزدوجاحمداحمين520109119742
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجايوباحواد520110155550
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداحيا520111199243
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةاحيحي520112102221
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداحيد520113200463
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبداخريبش520114172459
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجلمياءاخشان520115121749
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداخطاب520116133030
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدإخلف520117209779
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجلحسناخلو52011880635
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزاخملو52011964705
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةاخميس520120213480
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
6
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأخياض52012141631
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداخيدير520122111201
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجشرفاخيش52012330882
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالديبون اد520124129164
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالقشى اد52012516213
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينابال سعيد اد52012686743
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةادابرايم520127230218
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجرضىادار52012850753
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجصفاءادامحند52012917836
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدادحيمي52013057235
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدادرباز520131155254
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةادربال520132172151
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7
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شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدادرحو520133183368
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجليلىادرويش520134128137
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسميحةإدريسي520135215701
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

52013684572
 ادريسي

عطوف
شيشاوة: إقليممزدوجمنار

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالمزوارادعبال52013736807
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدادعبو520138119459
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدادعزي520139195544
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوججمالادعمار520140165899
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءادغار52014130307
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةادغيبر52014299082
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجهشامادلخليفت520143102909
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجليلىادليليع52014437831
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8
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شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةادليمي52014580964
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجانصافادم520146197862
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجحنانأدم520147197831
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجايمانادهمواحيا520148147820
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةاديب52014945919
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجهشاماديب52015028858
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدارامي520151151067
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنولوس ارتي520152103524
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدارجدار520153158217
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينارجدال520154208453
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةارجدال52015554874
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرة فاطمةارحمين520156130885
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدارحمين52015739781
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةارحيمين520158143417
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأرسموك52015986839
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينارفوش520160220285
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمينةارفوش520161220476
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجربيعةاركاز52016256289
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجسهاماركان520163187667
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماركراك520164137938
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةأركراك52016534332
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءاركمان520166137809
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالجليلارميشي520167175988
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجنجيباروحي520168192123
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9
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شيشاوة: إقليممزدوجتوريةارودان520169214934
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرزاقأروى520170166642
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةارويس520171190920
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجاسامةازاخو52017284134
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرزاقازباير520173185378
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزازحرو520174215779
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدازدان520175239194
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجسارةأزدود520176199442
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبأزدي520177142548
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفازرغاف520178179727
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءازروال52017943044
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالفتاح عبدازريكم52018037520
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
9
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شيشاوة: إقليممزدوجرشيدازضوض52018171514
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةازطاط520182198549
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأزقاف52018388239
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدازكاغ520184209660
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءإزكاغن520185175905
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلازكري52018665339
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدازلغ52018799147
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالعالي عبدازلماض52018814028
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةأزلماض520189145864
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوججمالازناك520190104206
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوججمالأزناك520191169006
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةأزناك520192191800
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأزناك520193171800
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعادلازهراوي520194200519
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدازوض520195141215
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديازوكاي52019668881
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانازويته520197169264
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجامينةازوير520198206138
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةازويزي52019967856
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجدنياازيزي520200180056
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةأزيكو52020186114
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةازيكي520202203616
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفأستوس520203160262
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجسميراسرموح52020411812
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11
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شيشاوة: إقليممزدوجحسناسعيد520205104374
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداسعيد520206196067
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجناديةاسعيد520207142570
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداسعيدو52020878101
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءاسفار520209137572
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدأسقور520210162160
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجمريمأسكتي520211123801
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفأسكتي52021263003
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاسكال520213158038
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةاسكور520214113375
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبداسكوسات520215157371
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفاسكيتير520216121688
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

Page 18/286



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةأسليم52021741051
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

520218113486
 اسماعيلي

علوي
شيشاوة: إقليممزدوجمروة

الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةأسمر52021989620
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاسنان520220233150
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجامحمداسوار520221189139
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاسوس52022260198
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاسويطي520223125262
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفأسيت520224125119
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبداشاريد52022586457
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينأشاريد520226138138
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجاحمداشباك520227158895
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجياسيناشتيوي52022837088
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12
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شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاشحا520229209242
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاشحاش520230186088
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجهشاماشرامطي520231160890
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءاشضاض520232174502
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاشعو520233180557
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجمينةأشكاج520234177993
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةاشكراد520235193787
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاشليح52023678199
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجاكراماشمرتل520237127305
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءاشويب520238226245
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدأشيبان520239174603
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةاصبان520240226802
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
12
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شيشاوة: إقليممزدوجناديةاصاللع520241213402
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجسفياناصمود520242216083
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءاصمود52024315148
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداصميم520244108307
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوججواداصميمط52024562257
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالحسيناصواب520246188132
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوججمالأصواب520247135539
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدأضرضور520248127315
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجعمرأضميش520249166815
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةأضوبي52025063751
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجإحساناطلحة520251146707
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوججمالاعبا52025284086
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13
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شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةاعبايد52025367146
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجسفياناعبدو520254105457
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةاعبال520255135818
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانأعبيد52025685770
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزاعدي520257111156
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةأعدي52025825048
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجحناناعراب52025936573
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةاعراب52026036500
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةأعراب52026177481
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقاعريب52026213579
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللااعريش52026363590
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداعشاري52026496791
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14
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شيشاوة: إقليممزدوجسعيداعفيسة52026583825
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداعكيدة520266165591
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداعال52026740816
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجياسيناعالو520268163896
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجالصديقإعلى52026995279
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجابيهبوما اعلي520270161657
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجابتساماعماليش520271190042
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبداعمر520272144045
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداعمر520273194687
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجخالداعميرة520274193279
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجسميراعميمي520275187412
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجعزالديناعميمي520276177649
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14
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شيشاوة: إقليممزدوجالهاماعويفية52027715760
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداغريش52027845470
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاغريش52027928694
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمونىأغزيف520280177671
الثانوية التأهيلية اإلمام البخاري 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجيسرىاغزيونات520281116355
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزاغمر52028292048
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدإغمر52028317290
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقأغنجا52028446144
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةاغوس520285198229
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجنورةاغوس520286171640
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمادافارس52028777339
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجالغفور عبدأفراح520288159582
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1
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شيشاوة: إقليممزدوجياسينافرحي520289100694
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىافرع520290223722
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجهشامافروس52029144590
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدافريخة520292219433
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجالحسانافريزم52029379495
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىافضول52029455752
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحق مواليافضيل520295161749
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةأفلنغري52029662715
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةافنكيش52029769284
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجبدرافيتح52029849302
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدأقبيب520299107198
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيداقدم520300102585
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
1
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شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةأقديم52030190779
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجنجيباقرماش520302145269
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداقروان52030356779
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجمريمأقريض520304132545
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاقستام520305234888
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلاقشاب52030638008
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجخالداقشور520307205528
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجايماناقضاض52030855213
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجطارقأكبري52030973694
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجسناءأكج520310115023
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجايوباكراب52031173726
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجعدناناكراب52031273127
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2
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شيشاوة: إقليممزدوجهشامأُكرار520313175880
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحماداكراض520314126910
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجمباركأكرام52031563315
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجيونسأكرام52031680848
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةاكرامطة520317127215
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجامين محمداكرو520318168949
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماكروا52031974481
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجيونسأكساب520320178211
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجربيعةاكسوس520321177350
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاكسيم52032257757
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاكشول520323192730
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدأكصماد520324115844
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

Page 27/286



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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شيشاوة: إقليممزدوجاحالماكضاش52032595465
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجلحسناكضوان520326153177
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدأكعيوس520327204401
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجهشاماكغزار520328131223
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللااكليد520329234979
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجهشامأكناو520330234901
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسنأكنتر520331135779
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدأكنكو520332144240
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسناكني520333166248
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجمباركادران أكني520334109802
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأكوار520335187512
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىإكيس520336175073
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3
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شيشاوة: إقليممزدوجحسناإلبراهيمي52033745194
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجمريماالبلج52033876940
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاألبيض520339108913
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىاالجهري520340230942
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجكبيرةاالحمر52034198314
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجغزالناالداري520342124861
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

52034324202
 االدرسي

القاسمي
شيشاوة: إقليممزدوجزينب

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبداالدريسي520344154539
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللااالدريسي520345196647
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجعلياالدريسي52034661116
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

520347208390
 اإلدريسي

الدفالي
شيشاوة: إقليممزدوجعائشة

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

52034855317
 اإلدريسي

لعروبي
شيشاوة: إقليممزدوجكنزة

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4
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شيشاوة: إقليممزدوجحسناالزعر52034911552
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجزهرةاالزهري520350197336
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجسلوىاالسعد52035152619
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهاالشقر520352117978
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجخولةاالشكر52035384888
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةاألشكر520354122946
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجعباساالشم520355188560
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداألطرش520356229106
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالحسيناالعرابي520357199313
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاالمين52035896022
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالبشيراألمين520359219453
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداالنصار520360171753
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
4
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شيشاوة: إقليممزدوجسوميةاالنصاري520361233072
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجالوهاب عبداالنصاري520362135545
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةاالنصاري520363104444
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقاألوميري520364156376
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةاأليوبي520365132559
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالبادي52036672135
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةالباز52036724338
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالباز520368136889
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجادريسالبازيني52036914876
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالبازيني52037071915
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالباشي520371187436
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالباعلي520372137177
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5
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شيشاوة: إقليممزدوجنجيةالباقيلي52037368884
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجنبيلةالباكير52037454785
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالبالكاس520375115243
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالبالكاس520376161965
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجالهامالباهي520377108027
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوججوادالباهي52037828820
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوججميلةالبحراوي520379111564
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالبحراوي520380168972
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالفتاحالبحراوي52038158516
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالبختاوي520382131427
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالبداوي52038377318
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالبراش520384158694
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6
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شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالبرداني520385205819
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالبرداني520386205388
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالبردوني520387128154
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالبرغاز52038894895
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالبرغل52038954506
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجفيروزالبرقاوي520390112069
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالبركاوي520391176739
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجنورىالبرنوسي52039215707
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجدنياالبرودي52039331926
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجكلثومالبريق52039464710
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجوسيمةالبزطامي52039531483
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجمنيرالبستاني52039690137
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6
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شيشاوة: إقليممزدوجهدىالبسراوي520397116276
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالبشراوي520398146127
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجالمدانيالبشرة52039990986
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالبصطامي52040068228
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالبضيري520401135384
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجفؤادالبطاش520402146930
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةالبطير520403156013
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالبعزوني52040450079
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدالبغدادي520405136298
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجوسيمةالبغدادي520406158337
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجهنيةالبقال520407156469
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالبقالي52040846699
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7
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شيشاوة: إقليممزدوجسميةالبقولي52040939991
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالبقولي52041018790
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدالبقيرة520411119413
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالبكباشي520412113734
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجانيسالبكري520413220287
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالبكري52041471798
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالبالوي520415199347
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجزهرةالبلغيتي520416143514
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالبناكي520417190295
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالسالمالبنداضي520418172442
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالصادق عبدالبنسير520419104964
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالبنسير52042010656
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
7
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شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالبنوحي520421224919
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجإيمانالبوبكري52042268029
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةالبوبكري52042343188
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالخالق عبدالبوبكري520424122831
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالمنعم عبدالبوبكري520425104124
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالبوجاللي520426214586
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالخالق عبدالبوحسني520427109396
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدالبوحسني520428109580
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزالبوحسني520429116801
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورالبوحي520430165090
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدالبوري520431162607
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالبوزاري520432183716
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8
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شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالبوزيدي520433114909
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالبوشيخي520434226163
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجمونيةالبوشيخي520435165733
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدالبوعزيزي520436191359
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالبوعناني520437206661
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةالبوعناني520438112437
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالبوعيشي520439169162
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالمغيت عبدالبوني520440107048
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدالبوهاللي520441201834
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالبوهي520442200666
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالبويعقوبي52044312793
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالبيدق52044445652
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9
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شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالبيسي520445188570
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجنجوىالبيض520446199647
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالتامري520447113915
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجصباحالتائب520448152305
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزالتائب52044984818
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجنوالالتائب520450152114
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالتايس520451143183
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالتباع520452177189
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةالتجاني520453189606
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجفاتنالتحفي520454190608
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالترابي52045555653
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوججوادالتعقيلي520456224513
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9
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شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالتغماني52045711155
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالتقليدي52045812542
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةالتمدلي52045937135
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينالتهامي52046021985
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالتهاني52046138785
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدالتهاهما52046262193
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالتهربيزة520463116047
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالتوامة520464147955
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالتوفيق52046523283
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجالهامالتوفيق52046682863
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالتومي52046753836
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجفؤادالتومي520468109433
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10
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شيشاوة: إقليممزدوجمونيةالتومي520469143196
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالتويجر520470107109
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالتويجر52047120248
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةالتيكادل52047221270
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالجامعي520473170501
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجسناءالجبري52047436011
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدالجبلي520475206468
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالجعفاري52047661345
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجحميدالجفري520477109403
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقالجكاني520478222577
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجلمياءالجالب52047930365
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالجليلي520480176863
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
10
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجنورةالجمل520481190236
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالفتاح عبدالجنايني52048261455
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجقمرالجنوري52048384294
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيالجوهر520484128296
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالركراكيالجوهري520485131309
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالجوهري52048649896
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالجوهري52048753993
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجنصيرةالجوهري520488184346
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوججهانالجويج520489195319
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالجيراري520490101936
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالجيل520491132987
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالحاتمي52049221546
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11
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شيشاوة: إقليممزدوجالدين عزالحادي52049371805
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالحاري52049420169
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةالحافة520495141326
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالحافضي52049634087
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجسميةالحاكمي52049788486
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحاكمي520498123038
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالحامدي520499171880
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالحاني520500100088
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالقادرالحانين52050157877
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالحايل520502165310
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجنورةالحبشي52050381206
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرالحبيشي52050443895
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12
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شيشاوة: إقليممزدوجالمطلب عبدالحجام520505146066
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحكيمالحجبي520506185339
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجدنياالحداد520507187959
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالحداد52050898379
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالحداوي520509135045
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالحرات520510180560
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالحراق52051180613
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالحرشي52051290443
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجسميةالحرفاوي52051371636
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجعيسىالحريري520514146209
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالحزاب52051544258
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجالبقاليالحسنية520516123557
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12
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شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالحسوني520517204849
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجناصرالحسين52051860526
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحضري520519171072
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجنورةالحضري520520198786
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوججوادالحطاب520521111609
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالحطابي52052273021
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالفتاحالحفيان52052386668
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالحفيظي520524195545
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالحقيقي520525185196
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالحكوشي52052632937
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحلقاوي52052743818
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوججمالالحلوقي520528131444
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13
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شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةالحلوي520529104841
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجطارقالحلوي520530225303
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالحمامصي520531109900
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجحفصةالحمداني52053269285
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحمدوي52053313094
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجكمالالحمراوي520534177618
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعاليالحمري520535150402
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالحمري52053684397
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجوصالالحمريطي52053765178
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالحمزاوي520538105989
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجكلتومةالحمزاوي520539205865
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالحموني520540113482
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
13
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شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالحميدي52054138246
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالحو52054260902
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجانسالحوس52054380082
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالحومات52054498585
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالحوميدي52054596506
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالحويدك52054683788
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالحيان520547151541
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةالحيان52054884379
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالحيان520549110851
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالحيان52055043888
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالحيان520551101312
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحيان52055210188
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحيان520553168406
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحياني520554199485
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجفاطنةالحيتوتي52055588433
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالحيحي520556129595
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجالهادي محمدالحيدودي52055739184
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالحيدوكي520558209017
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهالحيدوكي520559180055
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوججميلةالحيمر52056080401
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالحيمر52056122390
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالوهابالحيمر52056251439
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالحيمر520563119024
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالخازوم520564120569
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15
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شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالخاطب520565148449
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيالخال520566229421
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالمختارالخال52056783607
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرالخال52056883195
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدالخالد52056951247
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالخالدي52057010880
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجفرحالخالص520571115132
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالخالفي52057281140
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالسعيدالخاوش520573206595
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالخبير52057485415
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالخديم520575131438
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالحبيبالخراص520576220130
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15
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شيشاوة: إقليممزدوجزكيةالخرواع52057771797
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجمينةالخرواع52057837107
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجإيمانالخريصي52057974378
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالخضار520580144952
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالخضار520581145421
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالخضير520582111520
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالخضير520583173843
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالخضير52058499392
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالخطابي520585128186
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجربيعةالخطاري52058697981
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىالخظير52058791070
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالخالدي520588110476
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16
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شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالخالدي52058998510
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالخلداوي520590207345
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةالخلفي52059161548
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديالخلوة520592215748
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةالخلوفي520593106739
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالخلوفي520594172904
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجامالالخلوقي520595179609
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالخليفي520596107373
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالخنيفري520597192544
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجبوشرةالخوات520598133388
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالخودي520599150264
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالخوير520600135724
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
16
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شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمالخياض520601221142
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرالخياط520602104615
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهالخيلي52060364367
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجرضىالدادسي520604207035
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجإلهامالداودي520605183393
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالداودي520606111083
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجرضىالداودي520607188396
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالداودي520608124114
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالعالي عبدالداون52060942352
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالوهاب عبدالدباشق520610154624
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجوائلالدجيلي52061173064
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالدحاني52061247783
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17
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شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالدحاني520613104763
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالبشير محمدالدحاني520614124688
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالدحجاني52061570356
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالدحماني52061642368
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالدحماني52061768270
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالدحوس52061847998
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالدراع52061958102
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالدراوي520620128188
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجنهىالدربشي520621151773
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالدرداري520622102306
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالدرعي520623122882
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالدشري520624118477
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18
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شيشاوة: إقليممزدوجسعدالدعنوني52062556876
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجسميةالدليلي520626191391
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالدمينكو520627224563
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوججمالالدنكور52062857156
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالدهابي52062956961
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالدهبي52063092335
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوججوادالدهوب520631204312
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالدومي520632125969
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالدويني520633161593
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجالعاطي عبدالديان520634191605
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالدياني520635198504
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهالدياني52063689706
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18
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شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالدياني520637214315
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالدياني52063890391
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالديب520639203149
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالديه520640139133
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالدييا520641203924
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرالذهيبة52064280378
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجالنبي عبدالراب520643143539
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالرابحي52064445931
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاالرابحي520645137429
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجمرادالراجع520646103432
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيالراجي520647103047
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوججميلةالراجي520648125759
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالراجي520649221995
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالراجي520650158585
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالراحل52065178906
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالراحلي520652175097
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكبيرالراحلي520653155296
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةالراحلي52065467392
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالراحلي520655209375
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجربيعةالراشدي520656181699
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجمعادالراشدي52065774590
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالراشدي52065861397
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالراشيدي520659124257
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19

شيشاوة: إقليممزدوجنضيرةالراشيدي52066064214
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
19
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالراضي520661113176
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةالرافعي520662232357
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالرافعي520663222485
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةالرامي520664195087
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدالرامي52066544808
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدالرامي52066660329
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجفؤادالرامي520667111799
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجلمياءالرامي520668205933
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالرامي52066970282
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالرايس520670216317
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدالرايس520671204951
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالرايس52067280300
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالرباح52067374897
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجامينالرحالي520674120043
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجربيعةالرحالي520675103943
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةالرحالي52067617737
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالرحموني520677141882
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجالجبار عبدالرحى520678192794
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةالرحيلي520679215301
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةالرحيمي52068090074
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
1

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالرخيسي52068111606
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالردحي52068255329
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالرزوقي52068332905
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالرزيقي520684210889
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجكريمالرزيكي520685148246
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفالرشيدي520686175358
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدالرشيق52068726273
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالرشيقي52068874589
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالرضى52068960245
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالرطابي520690197945
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالرغوني520691115464
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالرغوني52069263984
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالرفاعي520693157676
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجنورةالرفيعي52069438616
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالوافيالرقشي520695185458
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجالزاكيالركبة52069655623
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجحياةالرموني520697198485
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالرميقي52069843709
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالروادحة520699227040
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجالمطلب عبدالروام520700107270
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
2

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالروام520701212613
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالروشي520702211803
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالروصافي520703149494
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجامجيدالروكة520704240059
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالري520705117250
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالريحاني520706152299
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالزاعم520707179433
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالزاكي52070881993
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالزاكي52070981798
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجالكامل عبدالزاهري52071073478
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالزاهي52071192061
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحكيمالزاهيري52071291962
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةالزاوي520713189162
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالزاوي520714138072
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةالزاوية520715111355
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجفاتحةالزايدي52071669413
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالزبير520717151913
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالزخنوي52071852506
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالزخيري520719203040
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3

شيشاوة: إقليممزدوجغيتةالزرايدي52072062130
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
3
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمنىالزرايدي520721176723
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجنجوىالزرايدي52072276013
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالزرع52072349585
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالزركاني520724127881
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالزركي520725157485
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوججهادالزروالي520726152333
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالزروالي52072740921
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدالزروالي52072826846
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالزروالي52072980546
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالزريكة520730151418
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالزعراوي520731134516
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالزعيم52073227844
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالزكاوي52073315351
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالزكنوني520734110892
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالزلزولي520735176131
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةالزلزولي52073636728
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالزنبي520737163727
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالزنزون520738224499
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالسالم عبدالزهراوي520739198675
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالعالي عبدالزهري520740110413
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
4

شيشاوة: إقليممزدوجالمحجوبالزهيري52074194505
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجاشرفالزوالتي52074270858
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالزيات52074395149
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالزيات520744103624
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالزيات520745147600
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجالبشيرالزيامي520746176585
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالزيتوني52074738645
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجراويةالزيتوني52074898492
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالزيتوني52074950879
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالزيتوني52075098403
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالزيتوني52075160042
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالزيتوني520752185462
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالزيداني52075387723
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةالزيدي52075497243
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالزين520755154743
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجخالدباري الزين520756108112
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالساخي52075756835
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالساخي520758164144
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجالمحجوبالساط52075912963
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالساقري52076010666
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
5

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةالساقي520761184562
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنالساقي52076279990
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجنوالالساقي520763184391
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالساكت520764178182
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدالساهل52076565039
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالسائح520766229962
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالسباعي520767117009
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالسباعي52076854105
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالسباعي520769113929
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالسباعي520770194089
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالستوري520771237913
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدالسحباني520772231201
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجنوالالسدرة52077333161
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالسراج520774138124
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجسناءالسرادي520775221808
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجبوجمعةالسعداني52077647541
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالسعداني52077750226
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجسوكينةالسعدوني52077891578
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجزايدالسعدي52077986916
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6

شيشاوة: إقليممزدوجهناءالسعدي520780152758
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
6
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالمولى عبدالسعيد520781100554
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالسعيدي52078227898
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجزهورالسعيدي52078345688
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجامين محمدالسغيلفي520784145118
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالسفار52078533622
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالسفولي520786146315
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجشروقالسقلي520787236358
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالسكوتة520788176562
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالسكوري52078993386
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجنجمةالسالمي520790144457
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجبسمةالسلماوي52079114791
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجامينةالسماللي520792178918
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالسميع عبدالسماللي520793162147
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالعالي عبدالسماللي520794120420
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجعيسىالسماللي520795152200
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجثوريةالسميري520796120426
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدالسهلي520797123179
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالعاطي عبدالسوسي52079877937
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةالسويدي520799121900
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالسويدين520800141989
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
7

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدالسويسي520801138346
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوججوادالسيدي52080218178
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالشاب520803186074
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالشاديلي52080474749
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالشافي520805102984
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالشامخ520806161883
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالشانع520807121071
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجطارقالشاهد520808187320
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالشاوش52080936712
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالشاوي52081022851
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجطارقالشباني52081188772
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجايمانالشتوكي520812104200
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالشتوكي520813162575
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوججمالالشتوي520814119232
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجالردادالشتيوي520815137928
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالشثوكي520816106077
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالشجعي520817146040
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقالشدادي52081864610
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهالشدادي52081955368
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالشديد520820223087
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
8

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالشراشي520821206481
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالشرامو520822188019
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةالشرفاوي52082385142
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالشرفاوي520824132723
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجالدين عزالشرفاوي52082521459
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالشرقاوي52082612201
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجحوريةالشرقاوي52082730379
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالشرقاوي52082871843
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجرقيةالشرقاوي52082956468
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجصليحةالشرقاوي52083027275
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجامالالشرقي520831191050
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجمنيرالشرقي52083299501
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالشريفي52083395753
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالشطبي52083478497
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالشطيبي52083577334
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجدنياالشعبي52083693013
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجمباركالشعراوي520837219376
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشعيبي520838205582
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالشعيبي520839164279
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالشقروي520840188330
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
9
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالشكدالي52084164075
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشكر520842173089
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجامينالشكراني52084314297
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشماخي52084465109
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقالشناني520845126535
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجهندالشنفوري52084656977
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالشهباوي520847124036
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالشهواني520848195156
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجسارةالشواي520849186388
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالشوقفي52085038748
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةالشوقي52085162861
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجسلوىالشوكة52085263655
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشيكر52085393503
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالشيني52085415590
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجفتحيالصاغ52085543180
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدالصافي520856184079
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجابوبكرالصالحي520857225345
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالصالحي520858205926
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجالحميد عبدالصالحي520859175473
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجكنزةالصالحي52086092538
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالصالحي520861180638
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالصباحي52086263219
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالصبار520863135523
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقالصبر520864238388
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجارقيةالصبري52086559263
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالصبري52086632532
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالفتاح عبدالصبهانى520867129215
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالعزوزيةالصبيحي52086865636
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالصبيحي52086986240
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالصدقاوي52087034533
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالصديقي520871213136
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالصديقي520872192209
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالصغراوي52087396343
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالصغير520874124152
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجاشراقالصفريوي52087571914
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدالصليح52087655300
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجاحسانالصمدي52087733538
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالصنفي52087853950
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالصنهاجي520879187043
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىالصنهاجي520880116054
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
11

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدالصوابي520881181607
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالصوفري52088244629
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالصولي520883117176
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالضاوي520884120118
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالضاوي520885163476
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجعباسالضاوي52088683254
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالضبيع520887157164
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالضريف520888157198
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالهادي عبدالضو520889179851
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالطاحوني52089014579
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدالطالب520891172631
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالطالب52089280394
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالطالبي520893139226
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالطالبي52089417867
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىالطالبي52089593761
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالطالبي520896160991
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجماجدةالطالبي52089764120
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوججوادالطاهري52089826338
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوججوادالطاهري520899130544
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدالطاهري52090092234
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
12
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدالطاهري520901125841
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالطاهري52090261667
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالطاهري52090310723
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالطاهري52090477624
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالطرحات520905135891
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجعيمادالطلحي520906115627
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدالطوسي520907103616
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجفخرالدينالطوسي520908103655
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةالطوكي52090999569
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالطوكي520910229805
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالطويل520911110577
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجعتيقالطويل520912212672
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالطويل520913125309
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالطويل520914126117
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالطيب52091529236
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالطيب52091673361
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالطيب52091738241
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالعابد52091876896
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةالعابد520919165096
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجفرحالعابد52092027654
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
13

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالعابد520921222879
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالعابد52092262151
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجبوشعيبالعابدي520923204351
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجكبيرةالعابدي52092462608
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعادلي52092553932
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعاطفي520926162251
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالعالم52092712440
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجحياةالعامري52092880485
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالعامري52092964455
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالعاملي520930109593
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعاندي520931188128
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجالكبير عبدالعبادي520932167603
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعباسي52093362415
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالعباسي520934163484
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعباش520935201483
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةالعبدي520936151945
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدالعبدي520937162776
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعبريدي52093828216
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالعبوبي52093926519
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجامباركالعتران52094050754
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
14

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالعثماني520941220233
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجخليدالعثماني520942130240
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةالعجاج520943141649
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالعجيلي52094428352
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةالعدراري52094590223
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالعدسي520946185893
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالعرابي520947199659
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالغني عبدالعراف520948224846
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوججمالالعربي520949125434
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالعرج520950194546
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالعرج520951159174
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوججمالالعرفاوي52095260396
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعرفاوي520953136019
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالعزابي520954124469
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالعزاوي52095595801
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنالعزاوي520956185403
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعزاوي520957141714
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعزالني520958136449
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالعزوزي520959209932
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15

شيشاوة: إقليممزدوججهانالعزوزي520960175214
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
15
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالعزيز52096145655
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجهندالعزيزي52096285089
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالعسال52096325827
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالمدانيالعساوي520964115328
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالعسراوي520965211184
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالعسري52096697322
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدالعسري520967118738
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدالعسري520968119244
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالعسري52096939219
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالعسري52097057290
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةالعسل520971124815
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينالعسلي520972117631
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالعسلي52097323662
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصادقالعسلي52097425755
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالعسيري520975185385
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجثوريةالعشاري52097677192
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجنوالالعصامي520977139908
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالعصامي520978104451
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالعضلي520979113955
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجنبيلالعضلي52098061989
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
16

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالعطاري520981223521
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجنبيلالعطلي520982103737
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالعظيمي520983221328
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدالعاللي520984138288
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالعالم520985177440
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالعالمي520986152133
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةالعالوي52098786609
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالعالوي520988100477
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقالعالوي52098997923
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعالوي52099098547
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجورضيةالعالوي52099186227
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالعلفي52099225156
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعلمي520993139224
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعلواني520994160353
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالعلولي52099544822
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةالعلوي52099667775
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجسناءالعلوي520997214909
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالعلوي520998202029
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

520999176674
 العلوي

االسماعيلي
شيشاوة: إقليممزدوجمحمد

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

52100065555
 العلوي

المترجي
شيشاوة: إقليممزدوجشيماء

بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
17

شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالعلياني521001134055
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالعماري521002157173
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالعماري52100321478
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالعماري521004115194
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالعماش52100562824
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعمام521006143768
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجالهامالعمراني521007151809
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالعمراني521008190902
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالعمراني521009191484
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالعمراني521010138108
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعمراني521011167690
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجوسيلةالعمراني521012108683
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجهدىالعمراوي521013213758
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالعمري52101480203
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجحسنيةالعمري521015169777
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجالصادق عبدالعمري521016185722
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةالعمري521017108408
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجمينةالعمري521018231752
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدالعميري52101990568
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالعميري52102092551
بلدية )الثانوية التقنية شيشاوة 

(شيشاوة
18
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجإيمانالعناني52102195087
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعناني52102297295
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالعواد521023212956
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالعواد521024160879
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةالعوام521025162779
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالعوامي521026213044
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدالعوامي521027190095
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالعود521028138420
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالعور521029122816
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجسميرالعوفي521030154964
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعياشي521031167451
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجانتصارالعياطى52103253917
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1
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شيشاوة: إقليممزدوجادريسالعيساوي521033182504
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعيساوي52103495735
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالعيسي521035123681
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالعيسي521036183641
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالعيش52103792059
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالعيش52103873059
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزالعيوني521039150262
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالغازي521040103977
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالغازي52104192651
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجمباركالغازي521042176021
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةالغازي52104334024
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجصفيةالغاشي521044155121
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2
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شيشاوة: إقليممزدوجالفتاح عبدالغالي521045144015
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالغبار52104664330
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجادريسالغبيشي52104749321
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةالغداني521048183803
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجكنزةالغرار521049105674
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجثرياالغرباوي52105074508
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالغربي521051189934
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالغزالي521052212377
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجسوميةالغزالي521053117830
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالغزالني52105457439
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالغزلي52105533800
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجودادالغزواني521056200727
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالغساني52105726817
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالغفيري521058170739
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالغلمي52105944249
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالغموري52106065104
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالغموري52106164000
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالغموري52106263893
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاالغويدمي52106319716
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالغياتي52106431230
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدالفاتحي52106581462
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالفارس521066152005
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالفارس521067151832
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفالفارسي52106890240
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3
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شيشاوة: إقليممزدوجإدريس مواليالفارسي521069130044
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالفاسي521070159164
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالفاضل52107144071
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدالفاضلي521072111726
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجاسمهانالفاطمي521073167990
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجبشيرالفاطمي52107496622
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالفاطمي52107585052
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجورديةالفايز52107682147
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالفائز521077206602
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجماريةالفائزي521078212070
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنالفحيلي521079120790
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالفخار521080179496
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
3
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالفراق52108165163
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدالفرجي52108210512
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجكريمالفرماغي521083142157
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالفضي52108495671
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالفضيل521085108675
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالفضيلي521086142788
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالفضيلي52108784158
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدالفطواكي52108845734
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجماجدةالفطيمي52108961544
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالفعفع521090234586
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوججوادالفقير521091150761
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالفقيلي521092115640
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4
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شيشاوة: إقليممزدوجكريمالفلوس52109338723
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجفيصلالفهيم521094115711
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالفواكهي52109543339
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالفوال521096237107
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجسميةالفولي521097221767
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالفولي521098221716
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوججمالالفيجل52109914606
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالقادري521100102868
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالمجيد عبدالقادري521101156319
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجرابحةالقادمي521102138623
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجطارقالقاديري521103204650
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجموحسينالقاسح52110450198
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5
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شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالقاسح521105219117
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالقاضي521106107539
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالقبلي521107170687
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدالقبوري52110874537
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالقبي521109152683
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالقبي521110179237
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالقبيط52111143751
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالقتاري52111254535
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالقدوري521113165909
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجيسرىالقدوري52111432028
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالقرشي521115107829
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالقرقوري521116117398
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5
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شيشاوة: إقليممزدوجعمرالقسية521117211021
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمباركةالقش52111861862
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالقصير521119149769
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعاطيالقطبي52112037727
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالقطيبي52112170000
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالقنزة52112235453
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجبوشعيبالقنطاري521123162955
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالقنطرة521124187076
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالقنوفي52112531131
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحالقهوي521126194871
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجصباحالقيرع52112740933
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالكابوس52112828942
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6
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شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالكادة521129199044
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالكاديري521130164174
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجسعدالكارح521131232956
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالكارح52113222674
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالكاريد521133200173
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالكاسمي521134190360
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةالكاسمي52113557649
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالكامل521136145932
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالكاميلي521137145667
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالمطلب عبدالكاميلي521138196076
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالكائد52113927657
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالكتام521140132062
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
6
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شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدالكحيلي521141182429
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالكداوني521142148540
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجغيثةالكدميوي521143134499
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجزهرةالكرارى521144224061
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالكراري52114568878
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسارةالكراعي52114684358
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالكرجوم521147142981
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالكرديان521148130751
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدالكرزابي521149198714
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالكرفيتي52115068774
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجمريةالكرواني52115121320
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالكروشي521152137676
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7
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شيشاوة: إقليممزدوجمريمالكرومي52115372195
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالكرويز52115430408
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالكريبي521155189422
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدالكريوبي521156212314
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالكطابي521157108667
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالكطابي52115895855
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالكطابي52115948139
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجربابالكعبة521160206550
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالكعبة521161224081
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىالكعراطي52116283013
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجهناءالكغاط52116366546
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجآمالالكفاحي521164157392
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8
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شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالكموسي52116584276
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالكميت52116626381
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجهللا فتحالكنفري521167167080
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالكوراري521168175946
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالكورداني52116935597
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالكوضي521170127146
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةالكوفي521171152354
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالغفور عبدالكوليتي521172215569
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجياسرالكون52117353335
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالكيال52117494660
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالكيري52117575985
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجشفيةالكيكري521176153225
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8
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شيشاوة: إقليممزدوجادريسالالزم52117791798
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجعتماناللجائي52117839227
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريماللوحي52117989575
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجحسناللوز521180163677
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجحميداللوزي521181172134
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالماردي52118232393
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعواطفالمازيني521183145660
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالماضي52118462955
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجامينةالماطي521185121147
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدالمانيعي521186205833
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدالمانيعي521187122800
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجطارقالماوي52118831087
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9
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شيشاوة: إقليممزدوجزينبالمتنبه521189112036
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىالمتوكل52119076458
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديالمتوكل521191189861
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجبوستةالمتوكل521192235364
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجحميدالمتوكل521193230506
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالمتوكل521194155660
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرالمتوكل52119515894
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالمجاهد521196234627
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالهامالمجدوب52119725781
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالمحب52119870526
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالمحفوظي52119968849
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالمخنتر521200182207
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
9
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شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالمدهوني521201185517
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالمرابطي521202111699
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزالمرابطي52120345192
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديالمراوحي521204141089
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاالمراوحي521205141335
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوججميلةالمربوح521206202881
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالمربوح521207190336
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالمربوح521208190317
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجهجرالمرتولي52120979121
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالفتاح عبدالمرخاتي521210163891
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالمرزاق52121169473
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالمرزوقي52121230725
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10
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شيشاوة: إقليممزدوجالزهيرالمرسلي521213125313
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالمروازي521214157172
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالمروازي521215164691
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالمريوي52121659167
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالمزغيجي521217182089
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمزكيطي521218170646
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالمزواري521219143907
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدالمزواري521220165232
الثانوية اإلعدادية الحي الحسني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالمزواري52122131756
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجأسامةالمساوي52122284915
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمسري52122315303
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمسري52122484697
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1
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شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالمسعودي521225140203
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالمسعودي52122683007
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمادالمسعودي521227143094
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجحوريةالمسكي521228161810
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمسكين521229163130
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجحفصةالمسلى52123097617
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجعتيقةالمسناوي521231168378
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمروانالمسناوي52123230395
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالمشاري52123398586
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالمشطاج521234111668
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالمشيشي521235188644
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالمشيك521236227788
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1
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شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالمطراني521237114984
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالمطرق521238121552
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالمعباس52123947818
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالمعتصم521240161616
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
1

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالمعتصم521241104337
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجسليمةالمعدودي52124235586
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالمعروفي521243236633
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالمعزوزي521244232575
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجكلثومالمعطاوي521245197920
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالهادي عبدالمعطصيم52124613847
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالمعطي52124721522
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجصباحالمعلوم521248115829
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

Page 104/286



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
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شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالمعيني52124965749
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجنجيبالمعيني521250193814
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجسناءالمغا52125159413
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالمغاري52125289029
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجكمالالمقاوس521253108736
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالمقدمي52125432201
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدالمقدمي521255234564
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىالمكاوي521256158628
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالمكرمل52125733924
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجعفراءالمكرود521258195818
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجالغاني عبدالمكي521259104495
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالمكي52126025642
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
2
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شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدالملوكي521261139882
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالملوكي521262127701
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالملوي52126396739
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةالمناضل52126461253
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالمناني521265164391
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالمناوي52126614044
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالمنجي52126798703
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالمنديلي521268188193
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالمنشرح52126929303
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجاكرامالمنصوري52127064599
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينالمنصوري521271238063
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةالمنصوري521272120168
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3
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شيشاوة: إقليممزدوجصفاءالمنصوري52127339986
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهالمنصوري52127449887
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالمنصوري521275123400
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالمنصوري52127667850
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجالمحجوبالمنغنيزي52127796670
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجامين محمدالمنهيج52127852735
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالمنوني521279157259
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالمهداوي521280104700
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
3

شيشاوة: إقليممزدوجدنياالمهداوي52128117851
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةالمهروج521282167661
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالحافظالمودن52128388002
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيالمودن521284111852
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4
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شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالمودن521285100094
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالمودن521286109890
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزالمودن521287129266
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالمودن521288202348
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجكمالالمودن521289138483
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالمودن52129095499
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجلمياءالمودني52129185255
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمورد521292158589
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالموساوي52129375008
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعاليالموساوي521294142992
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالموساوي521295183813
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالموسني521296148866
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4
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شيشاوة: إقليممزدوجياسينالموقا52129728136
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالموكن521298158353
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالمومن521299106920
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجالغني عبدالميساوي521300170784
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
4

شيشاوة: إقليممزدوجهدىالميلودي521301163879
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجحريةالميلوعي52130278419
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالناجم52130376782
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالناجم521304176930
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحكيمالناجمي521305234363
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالناجي521306205859
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالناشطي521307119800
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجفيصلالناشطي521308125973
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5
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شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالناشطي521309126553
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجسناءالناصحي52131063822
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنالناصري52131158344
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوججيهانالناصري52131225194
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدالناصري521313109886
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدالناصري52131462743
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقالناصري521315165328
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالناصري521316162202
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالناصري521317126580
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالناصري521318166253
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالناضر521319233627
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5

شيشاوة: إقليممزدوجرضىالناضري521320100756
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
5
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شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالناني52132128468
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالناوي52132263783
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجمنىالنباك521323161930
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالنباكي52132427154
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالنجار52132526312
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالنجار521326114038
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالنجار521327131359
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنجاي521328157213
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنجيز52132987238
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنحلي521330196814
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالنحيلة52133136454
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجاالله عبدالنحيلي521332169039
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6
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شيشاوة: إقليممزدوجادريسالنخلي52133335117
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجهدىالنسافي521334213222
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجغيثةالنسيك52133546545
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدالنسيوي521336139252
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالنسيوي521337125880
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالنصيري521338113942
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجسناءالنعومي52133919939
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدالنعومي52134026838
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
6

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالنعيمي52134192611
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالنعيمي52134260465
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجمنيةالنفراوي521343232303
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالنقالوي521344105862
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7
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شيشاوة: إقليممزدوجأمينةالنميري52134587499
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالنميري52134686568
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالنميلي521347145868
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالنهى521348233493
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدالنواري52134942098
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجإكرامالنوحي521350143629
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجالحفيظ عبدالنوري521351154923
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنومس52135256015
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالنويضرات52135342524
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنويعرة521354162892
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجنورةالنويني52135597457
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالهاتف521356117552
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7
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شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالهاروش521357162634
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالهاشمي521358111425
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجوردةالهاشمي521359165881
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالهامل52136056585
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
7

شيشاوة: إقليممزدوجسميرالهبوجي521361131772
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالهجهوجي52136247652
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالهداجي521363160651
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمعادالهداجي521364149498
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىالهدوني521365161344
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالهردي52136627726
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالهرسي52136769105
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجدنياالهركال52136885886
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8
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شيشاوة: إقليممزدوجكريمالهرواش521369219779
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمونيةالهروس521370204104
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرالهروم521371144734
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجودادالهروم52137294232
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالهريبة52137337242
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدالهريم521374217470
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينالهزام521375218229
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالهسوف52137652218
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالهطار521377115630
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالهاللي521378215530
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجمريةالهمايم521379221042
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالهمزي521380200958
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
8
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالهمزي52138160735
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالهمزي521382164031
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيالهواري52138376438
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةالهواري52138427067
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالهواري521385121241
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالهواري52138615302
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدالهوالي521387113224
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورالهيوي52138810753
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالواثق521389211744
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالواسي521390166658
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالواصيف521391110551
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجليلةالواضيح521392193210
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9
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شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورالواطي521393209072
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالواعر521394167462
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالوافي52139580578
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجايمانالوالد521396235879
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدالوالد52139749285
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالوالد52139850146
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمودالحاجي الوالي521399167607
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجإلهامالوحدي52140039396
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
9

شيشاوة: إقليممزدوجامنةالوحماني521401213374
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالحليم عبدالوحماني521402121993
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجاالمين محمدالوحماني521403180896
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالوحيدي52140410106
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10
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شيشاوة: إقليممزدوجياسينالورداوي521405167468
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالوردي521406169511
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوججيهانالورديغي52140743017
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزالوزيري52140811219
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالوشامة52140960258
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالوضعي521410169656
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالوطن52141195006
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدالوطن521412162586
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعليالوظيفي521413145000
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدالوفى52141446609
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالوكيلي521415229543
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجعليالوليد521416122945
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالوليدة521417118268
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجالكبير عبدالوهابي52141883525
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدالوهمي521419133270
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالويزة52142056553
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
10

شيشاوة: إقليممزدوجسميرالياسني521421125315
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالياسني521422191974
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصدقالياسيني52142394193
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجدنيااليافعي52142484944
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداليزيدي521425127799
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجفضمةاليعقوبي521426171790
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاليعقوبي521427176645
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبداليوسفي52142836282
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11
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شيشاوة: إقليممزدوجياسيناليوناني521429195375
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةامادي521430170203
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدامان521431178895
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةامبال521432159372
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةامتاق52143311841
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدامتدي521434193245
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجليلىامجاهد52143579480
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانأمجوض521436213263
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدامحولن52143752966
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمامدجار521438200120
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدامدجار521439125242
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدامدياز52144084735
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
11
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شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىأمدياز52144167953
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيامراي521442169388
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجايمانامراي521443130071
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوججيهانامراي521444129875
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىامرزاك52144541037
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجالحفيض عبدأمري52144625495
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينامرير521447202834
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدامزال521448141243
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجسلوىامزان521449169536
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةامزدوي521450204878
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلامزلي521451168336
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجمريمامزوار521452231308
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدامزوز521453121339
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةامزيل521454118796
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاامزيل52145577412
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأمزيل521456164161
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجمعادإمزيلن521457111822
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجياسمينامزيلي52145831347
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجحنانإمزيلي521459219699
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهامزيي521460123647
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
12

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدامسعود521461141319
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمادامسكوك52146258738
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجهشامامسنى521463211949
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجعليأمشتال521464160650
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13
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شيشاوة: إقليممزدوجسعيدإمشض52146529364
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجخالدامصدر521466170991
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاامعاين521467125065
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجحسنإمعذيزن52146824152
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالجليلامعرس52146941339
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدامغار521470170001
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجياسينامغار521471201330
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمأمغار521472145568
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديأمغار521473225872
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأمغار521474125641
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأمغار521475159012
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأمغار521476136882
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13
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شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةامكرود52147771503
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدامكون52147872207
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأمكون521479232277
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجبلقاسمأمكين521480152416
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
13

شيشاوة: إقليممزدوجالحفيظ عبدامالل521481138066
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجأنسأملول52148236584
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجحسنامنار52148368708
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةأمنحاج52148451138
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجحجيبةامنهور521485119212
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجحنانامنوز521486213749
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجخالدامني52148780895
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءامهيدري52148862829
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

Page 124/286



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
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شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةامهيضرة52148947439
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةامونن521490169472
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاميح52149185941
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبداميح52149258172
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدأنتيف521493217284
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدانجار52149447309
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأنجار52149532816
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءانزدام521496153902
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةانزيم521497130541
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجسناءأنزيم521498126847
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجهندانصيص52149948763
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14

شيشاوة: إقليممزدوجحنانانضام521500125258
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
14
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شيشاوة: إقليممزدوجأشرفأنطام521501197524
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجياسينانظام52150280455
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةانعينيعة521503148640
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجالطيف عبدانفلوس521504152150
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدانفلوس52150511533
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجاكرامانكيدي52150663792
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجخولةانوار521507112510
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمانوار52150832945
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدانيفي521509220604
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجأهبال مريمأهبال52151089020
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجهدىالمصلح اهل52151196679
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاهمو521512147473
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمداهني521513141782
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجحسناوالحاج52151460165
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاوبخزي52151514472
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوججواداوبال521516113971
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجعمراوبال521517227524
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدأوبال52151876002
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةأوبال521519126333
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانعلي اوبال52152034813
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
15

شيشاوة: إقليممزدوجخالدأوبلعيد52152119598
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجسارةأوبيهي52152239163
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدأوتيالت521523158799
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاوحكيم52152499080
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16
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شيشاوة: إقليممزدوجأميمةاوحمو521525161496
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزاوحموش521526174501
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةأوراعي521527131554
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجامباركأورحو521528147953
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوججمالأورير52152984679
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلأوزال521530190674
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةأوزال52153195362
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةأوزالن521532140747
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبداوزدان521533180729
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجنسيمةاوزيد52153413193
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالحأوزيو52153531422
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةاوسار52153666090
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16
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شيشاوة: إقليممزدوجكوثرأوسحاق521537133017
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداوسوس52153875200
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجعماداوسيد52153951548
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةأوطيب52154096016
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
16

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماوعراق52154154103
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجحسنأوعي521542173839
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبداوفسا521543228171
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماوفوتا52154485062
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداوفوتا52154585786
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةأوقاسي521546160046
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجحميدأوكتيل521547118706
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجعثماناوكيلي52154845715
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17
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شيشاوة: إقليممزدوجثوريةبورية اوالد521549231250
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلاوالئك521550206109
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماولجر521551204795
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأولحاج521552128410
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةاولحسن521553100093
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداولعريف521554171977
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأولمين52155530993
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبداومبارك521556139051
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجعمراومحمد52155760357
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجحناناومسعود52155873661
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجعادلاومنصور521559205497
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17

شيشاوة: إقليممزدوجحسناونسة52156078019
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
17
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمداونسة52156178291
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةاوهرو521562127395
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءاووك52156392100
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيماويحي52156484271
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمد سيايبي52156566321
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلشوi ايت521566190380
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةابانكو ايت521567118889
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدابراهيم ايت52156842477
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفابراهيم ايت52156917623
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفيابراهيم ايت521570121016
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدابراهيم أيت521571145837
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامابرايم ايت52157275650
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجادريساحدوش ايت52157396701
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجامحمداحساين ايت521574141377
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاحساين ايت52157528589
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجخالداحمد ايت52157656352
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداحمد ايت521577131473
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجسفياناحمد ايت521578125962
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلاحميد ايت52157966701
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداخديل ايت521580200547
الثانوية اإلعدادية الزرقطوني 

(بلدية شيشاوة)
18

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلادار أيت521581152864
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانادرى ايت521582144867
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجهشاماصبان أيت521583151567
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةاكادير أيت521584218250
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

Page 132/286



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
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شيشاوة: إقليممزدوجاوسماءاالحيان ايت521585151849
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةالتهامي ايت52158638373
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالحاج ايت521587174392
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمالحاج أيت521588180180
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

521589162752
 الحاج ايت

حمو
شيشاوة: إقليممزدوجسعيد

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحاد أيت52159014077
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحسنيةالحسين ايت521591117205
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالحسين ايت521592211695
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالحمادي ايت521593203856
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالخليفت أيت521594184156
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالرامي ايت521595117815
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةالراوي ايت521596109987
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1
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شيشاوة: إقليممزدوجفدوىالسايح ايت52159758181
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالشرع ايت52159859252
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجكمالالشريف ايت521599116660
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالشريف ايت521600162826
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحياةالطالب ايت52160163198
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدالطالب ايت52160265605
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالناصر عبدالطالب ايت521603189923
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالطالب ايت52160487390
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبالطالب أيت521605175855
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالطالب أيت52160678674
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالهادي عبدالعرابي ايت521607172591
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالعزي ايت52160887757
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2
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شيشاوة: إقليممزدوجودادالعسري ايت521609112913
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالعود ايت521610151388
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدالعياشي ايت521611163110
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالفتاح عبدالغضبان ايت521612157235
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالفقير ايت521613206628
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجإبراهيمالفاللي أيت52161435122
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالقاضي ايت521615114660
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجفراحالقاضي ايت52161648639
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالقائد ايت52161779727
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجطاموالمحجوب ايت521618133493
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالمداني ايت521619219195
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالمداني أيت521620102091
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
2
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شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالمشروح ايت521621206529
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةالمعطي ايت52162284755
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالمودن ايت52162343454
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجخولةاليوب ايت52162494142
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنامزيل أيت521625219661
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسنامزيل أيت521626219890
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانامغررو ايت521627211354
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةسعيد او ايت52162862603
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةاوبال ايت521629135281
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةاوبال ايت52163042515
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداومعلي ايت521631210955
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجعمادايدار ايت52163217133
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3
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شيشاوة: إقليممزدوجحسنايدار أيت521633198607
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزايدار أيت521634103059
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدإيدار أيت521635189058
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالصماد عبدباحمد ايت521636124561
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسنباعدي ايت521637105719
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبحجوب ايت52163819970
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدبراهيم أيت521639130250
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوججمالبرايم أيت52164068978
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبرايم أيت52164168635
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزبركة ايت521642159075
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنبعال ايت521643148444
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدبعلى أيت521644106909
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4
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شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبعود ايت521645212048
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجاسامةبقوش ايت521646225030
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالجبار عبدبالل أيت521647121367
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجنسيمةبلعربي ايت52164827651
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءبلعيد ايت52164963731
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجعادلبلعيد ايت521650111708
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبلعيد ايت52165129459
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةبلقاضي ايت52165287351
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدأحمد بن أيت521653200281
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمريمهمو بن ايت521654103243
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالسالم عبدبنعلي ايت521655222279
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبنقدور ايت521656138438
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4
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شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبها أيت521657171965
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبهي ايت521658147158
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوججوادبوالقايد ايت52165932505
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجحسنبوح ايت521660131094
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجادريسبوحسين ايت52166171792
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوزيان أيت521662208115
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجخالدبوطالب أيت52166338220
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنبوعدي ايت521664109179
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىبولحسن ايت52166539606
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزتالت ايت52166649023
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجسناءتهامي ايت52166793871
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدتهرى ايت52166891371
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5
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شيشاوة: إقليممزدوجبشرىتيزي ايت521669129804
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةحدو ايت521670173397
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمد حاحساين ايت521671224232
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنحما ايت521672117226
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحماد ايت521673121715
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجيونسحمو ايت52167462426
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدحمو أيت521675194769
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينحمو أيت521676222217
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجيونسداحمد ايت52167720591
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجنعمةزايد ايت521678152883
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجحسنيساقل أيت52167977218
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةسالم ايت521680172336
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
5
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شيشاوة: إقليممزدوجسفيانسعيد ايت521681113812
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدسعيد ايت521682165201
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجسناءسكار ايت521683167195
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفسليمان ايت52168471019
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبهي سي ايت52168595289
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

521686218341
 سيدي ايت

مومن
شيشاوة: إقليممزدوجحسن

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجناديةصالح ايت521687180758
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنطاطا ايت52168859636
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالحليم عبد أيت521689193627
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

521690187402
 عبد آيت

الخالق
شيشاوة: إقليممزدوجأحمد

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

52169184436
 عبد ايت

الرحمان
شيشاوة: إقليممزدوجسكينة

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

521692108309
 عبد ايت

الرحمان
شيشاوة: إقليممزدوجالصادق عبد

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6
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شيشاوة: إقليممزدوجحنانهللا عبد ايت52169380716
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنعبو ايت521694126451
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجصباحعدي أيت52169584909
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءعطا ايت521696133891
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدعال ايت52169779282
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجنديةعال ايت52169882662
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعال أيت52169966172
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىعالل ايت521700193737
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلعلي ايت521701163523
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينعلي ايت52170253003
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحسنعلي ايت521703143060
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةعلي ايت521704137135
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدعلي ايت52170527010
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدعلي ايت521706180383
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةعلي ايت521707202842
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحميدعلي أيت521708214331
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانعلي أيت521709184590
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

521710134332
 علي أيت

واكريم
شيشاوة: إقليممزدوجخولة

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمعمر ايت52171138302
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدعمر ايت521712125583
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجنوالعياد ايت521713125941
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجناديةعيسى ايت52171498873
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنعيسى أيت52171565718
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلغانم ايت521716177173
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدفاتح ايت521717121612
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحياةفارس ايت521718221714
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدفاسكا أيت52171973576
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجيونسفاسكا أيت52172074360
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجالهادي عبدفراجي ايت52172144332
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدفرعون ايت521722129142
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدكروم أيت52172338754
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينكوريح ايت52172486962
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريملحسن ايت521725107090
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجهشاملحسن ايت521726209852
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرلحميدي ايت521727114115
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجنورالشكر ايت521728185812
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجخولةلعماري أيت521729197400
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءلمسافر ايت52173069154
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجحفصةلمسافر ايت521731216898
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدمالك ايت521732130542
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدمحمد ايت52173330836
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمحند ايت52173433824
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجالغفور عبدمرزوك ايت52173591310
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةمسعود ايت52173678749
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدملوك أيت521737179770
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةمنصور ايت521738201223
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدمنصور أيت521739161656
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزمنصور أيت521740220286
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
8
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجاوميمةمومن ايت521741127023
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةهمو ايت52174260830
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدهمو أيت521743136725
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىوحمان ايت521744157099
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجمديحةيحيا ايت52174526125
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجخولةايتابا52174627082
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةايتمودة52174772034
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةايتوني521748170230
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايداود52174996453
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجالمستضرف ايتايوب521750188001
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدباباحمو52175140314
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجفريدبابص521752105479
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجحميدبابها521753158351
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجالهاشميباتي521754129572
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانباحيد521755163177
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبادو521756193925
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبارا52175792889
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجعليبارو521758149275
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفباروش52175920523
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدباسعيد521760199898
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجسناءباسالم52176159125
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدباسو52176259451
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجباسوباسيوي52176396945
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجفاتحةباعنيز521764169079
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالهاديباغاض52176535212
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرباكري521766141305
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةباكشو52176770392
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةباكشو521768138327
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجسوميةبالحرشة521769188759
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنبالحفيان521770160990
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةبالرايس521771237135
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبالكحيح521772155533
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدبالمودن52177362220
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجامالبالموس52177497486
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبامنصور521775106488
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلباميك521776101987
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجصفاءباهادي52177719631
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينباهري52177811767
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدباهي52177946762
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجايمانباوي52178063479
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجالكبير عبدباي521781190732
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدباي521782164851
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبائز521783100509
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجالسالم عبدبايفو52178439375
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنباين52178525512
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةبايو521786165264
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةببي52178722100
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنبتاك521788128652
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجسارةبجاج52178982339
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجحميدبجديد521790154671
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبجديد521791173418
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجمينةبجران52179267713
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجاحمادبجنوين52179396273
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجرضابحتيش52179452174
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبحدوش52179597733
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةبحسي521796190531
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةبحمو521797117311
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينبحميد52179878485
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوججليلةبحيتر521799179813
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجعادلبخيبخي521800177774
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
11
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالوهاب عبدبداز52180153334
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجالمختاربداني521802113738
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدبداوي521803192220
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىالدين بدر521804229520
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةبدرالدين521805141648
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءبدري521806206774
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبرايس521807227665
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجذهيبةبربر52180814786
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىبربزي521809218555
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجمينةبرحمون521810180712
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجحافظبرديش521811130116
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبرضاش521812236381
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبرعيش52181381450
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبركا52181463638
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجزهيربركة521815111147
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجكوثربركة521816166873
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجأمالبركودان521817214921
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجأمينبرهيش52181887649
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجالغفور عبدبروك521819117476
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجزينببري52182075233
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجحنانبريرات521821156155
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدبريش52182221227
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجنجيببريش52182372163
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبريوي52182440381
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجياسينبزاو521825174647
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةبزيد521826110984
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجنسرينبزيزي52182771952
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجايمانبزيط521828139445
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبشار52182946509
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجعادلبشار521830130555
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجليلىبشار521831126324
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجمرادبشار521832179699
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبشرى52183333261
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىبشري521834122320
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءبشكر52183580715
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوججوادبصالح521836140794
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبصيصة52183771424
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينبضاج521838116041
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدبعبوشان52183989334
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجندىالتباري بعدان521840213782
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنبعلي521841183434
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجفاظمةبعلي521842102848
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجامينةبعناني521843168784
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجأيوببغوش52184456728
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبقاس52184584854
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبقدير521846202194
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجالصادق عبدبكار52184761506
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجفاضلبكار521848235341
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبكاش52184967258
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينبكاو521850198155
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامبكباشي521851163780
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجالدين جمالبكباك521852145172
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجهشامبكباك52185347277
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجيونسبكسان52185493337
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبكيك521855152194
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجالحاجةبنار بل521856173980
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجمديحةبال52185772979
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىبال52185818900
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجهندبال52185984811
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنانص بال521860165707
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
14
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجطارقبالوي52186144712
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجأّيوببلبل52186217424
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانبلحمري521863194838
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةبلحو521864114837
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجمنيربلحويرية52186578830
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوججوادبلحيد521866100350
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةبلحيط521867164008
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجخالدبلخالفي52186861481
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةبلخاوينة521869181808
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبلخضر521870177707
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةبلدي521871193404
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوججوادبلعبار521872129694
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةبلعبد521873214393
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىبلعطار521874163773
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنبلعيد52187572627
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبلعيد52187668476
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجحسنبلعيساوي521877127867
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالغنيبلعيساوي521878127611
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبلعيش52187967085
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدبلعيشى52188048916
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجالبشيربلغماس521881157788
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزبلفقير521882141728
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنبلفقيه521883230051
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجعمربلفقيه521884120471
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبلقاضي52188575578
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجالدين نوربلقاضي521886117791
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالمجيدبلقايد521887223571
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجزكيةبلكاس52188848794
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءبلكسان521889209553
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجنظيرةبلكوط52189066103
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءبلماحي521891147650
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبلماحي52189285561
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةبلهاشمي521893156744
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبلوش521894209735
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجعمربلوش52189590722
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةبلوك52189620806
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبلوك521897194891
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدالبدوي بن52189872633
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنالدريوش بن52189974634
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنالرازيق بن521900178117
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
16

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالزاوية بن521901163287
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالشريف بن521902123418
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالشيخ بن521903218912
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجمرادالشيخ بن52190493190
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةالصاع بن52190590914
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةالضاوية بن52190647493
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجفاتحةالضيف بن52190775927
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجالفتاح عبدالطالب بن521908117488
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالطاهر بن521909202534
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجكريمة اللةالعباس بن52191074114
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجليلىالعيساوي بن52191182712
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدالوراقي بن521912106492
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجالعابدين زيناليزيد بن521913159972
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجسعاداليزيد بن52191485560
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءامغار بن52191522271
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةاوشن بن521916157072
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

521917211995
 بابا بن

الضريف
شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبد

بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجيوبابالل بن52191871701
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىبوعزة بن52191951210
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدتاجر بن521920196761
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
17
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجبوشرىحمدان بن52192149004
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدخضرة بن521922222168
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقدحان بن52192359533
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفديب بن52192450836
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةديدي بن521925143270
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةرحال بن521926120831
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجالغني عبدزيوان بن52192730674
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةزيوان بن521928120425
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدسيدي بن52192978643
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةطالب بن521930231883
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجاحالمعزوز بن521931213088
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجزينبعزي بن521932147786
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالمجيدعلو بن52193324325
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعلي بن521934223547
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجهشامقاسم بن52193552424
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءقاور بن52193648814
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجاإلاله عبدقدور بن52193717380
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةكران بن52193850325
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةكران بن52193997032
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدكروم بن52194052721
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
18

شيشاوة: إقليممزدوجابتساممنصور بن52194148770
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةموسى بن521942161480
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجعمرميس بن521943179102
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةوعى بن521944128624
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجنعمىبناروهان52194533220
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةبناصر52194623069
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجياسينبناضر521947146260
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبنالطاهر52194850067
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءبناني521949207361
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجخولةبناي521950138729
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامبنبقال52195183396
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبنبال52195243340
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجفاتنبنبلة52195384596
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةبنبني521954145649
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدبنبني521955145495
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجبوشرىبنتابت521956154162
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19
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شيشاوة: إقليممزدوجمنىبنتابت521957154518
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجياسينبنجد521958131003
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجنورةبنجعا521959166720
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجناديةبنجالل52196090877
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
19

شيشاوة: إقليممزدوجرقيةبنحاجي521961177761
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىبنحجيلة52196281753
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجليلىبنحسون521963133914
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبنحمادي521964152144
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبنحميدة521965162082
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجسوميةبنحيدة52196631755
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبنحيدة52196736479
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجسعادبنخلي521968192779
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20
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شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدبنخلي52196969180
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجشاديةبندحان521970124255
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةبندوباج52197131645
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةبنرابحة521972202852
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةبنرباع52197399938
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجمحسينبنرضوان521974163143
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدبنروكش52197510116
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجأيوببنزينون52197610714
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبنسايح52197734140
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبنسيدي52197814727
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبنشردة521979101140
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبنشليح52198079395
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
20
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
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شيشاوة: إقليممزدوجحسنبنضام521981110856
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبنعائشة52198255320
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجناديةبنعبدهللا52198351724
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءبنعروب52198497826
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجالرحمان عبدبنعرينة52198531758
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىبنعالل521986177894
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبنعلي521987114114
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجحدوشعلي بنعمي52198861160
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدبنعياد521989191480
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجالبشيربنعيال521990119661
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينبنغانم521991193697
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةبنكرارة521992196960
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالغني عبدبنكريران521993189954
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجإبراهيمبنلحسين52199464596
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجحنانبنهار52199564167
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبنهمو521996144808
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجايوببنهنية521997118399
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجايمانبنور52199898116
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةبنياس521999111043
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبنيحيا522000118153
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
21

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزبنيفو52200163337
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجبدربهجاوي522002106638
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامبهجي522003158748
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبهريري522004236685
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةبهال52200567715
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنداود بهى522006135858
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجأمين محمدبهيج52200720399
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجدنيابواخشاون522008154270
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجسميةبوازران52200953931
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجهشامبواشتلة52201076358
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبواكرايت522011122624
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجنوالبوالحصائر52201288189
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجسناءبوالحكم522013190908
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجرضىبوالدات522014187189
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءبوالزيت522015211486
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبوالزيت522016211874
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
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شيشاوة: إقليممزدوجسناءبوالصابون522017229275
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبوالنشان52201827279
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجفاتنبوالنواضر522019137577
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةبوبريك52202055401
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن الهيثم 

(امنتانوت
22

شيشاوة: إقليممزدوجالسالم عبدبوبكر522021195296
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءبوبكري522022193673
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجوجدانبوبكريوي52202328579
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىبوبليل522024207336
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدبوتجيجت522025111554
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبوتفوست52202686253
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوتور52202784902
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوجا522028127800
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1
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شيشاوة: إقليممزدوجحفيظبوجر522029199840
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجكلثومةبوجرف52203091145
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدبوجعا522031112173
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوجعادة522032165238
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينبوجكجو522033103032
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجإشراقبوجمل522034129330
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىبوجمل52203550388
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجفاتحةبوجي52203682432
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديبوحدا522037101282
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحوريةبوحديد522038136527
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبوحريرة522039186516
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبوحساين522040204557
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
1
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم
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شيشاوة: إقليممزدوجليلىبوحلبان522041161811
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبوحلي52204241164
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبوحمايد52204373891
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيبوحميد52204436037
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبوحو522045148740
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبوحي52204622983
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالجبار عبدبوحيدة522047195400
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجيونسبوخاري522048127076
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجحسنبوختي522049159628
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجياسينبوخرباني522050109462
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجادريسبوخريص522051152651
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللابوخريص522052150140
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2
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شيشاوة: إقليممزدوجامالبوخيمة522053117047
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبد يبودال522054203877
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالوهاب عبدبودرب522055198313
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجيونسبودرجة52205636766
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجنسرينبودرعة522057161156
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجأمين محمدبودري52205845636
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجناديةبودزيز52205954261
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجحسنبودقيس522060112839
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجعمربودالح522061208205
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبودلعة522062104518
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمبودودي522063117549
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجإيمانبودويل52206485514
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدبوديع522065118596
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجحنانبوديل52206698431
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجايمانبودينة52206755611
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدبورجالت522068142738
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبورديار52206992756
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبورزاق522070230022
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدبوركبة522071220511
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوزايت52207246875
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجخالدبوزردة522073116956
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجهندبوزرود522074119572
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبوزرود52207598068
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدبوزكارن52207646139
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدبوزكاغ52207798111
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالحميد عبدبوزكيون522078194134
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةبوزيد52207949637
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينبوزيدي52208022684
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةبوساوي522081214972
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينبوستة522082229184
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوستة52208347770
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبوستة522084110811
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجناصربوستة522085200505
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينبوستة52208633105
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجامينةبوستى522087208411
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجخالدبوسعيد522088120363
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظبوسكري52208965344
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوججوادبوسكسو522090118489
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدبوسمر522091208543
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدبوسمر522092208603
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوسنينة52209349477
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجكلثومبوسويس522094159041
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمجدةبوسيف52209558358
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبوشارب522096127268
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبوشارب52209732312
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوشة522098146158
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجكمالبوشحمة52209984448
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجنسيبةبوشديرة52210088559
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
4
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجفرحاتبوشطرات522101110972
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجالدين عزبوشفي52210212288
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبوصاك52210368335
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنبوصاك52210499467
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجبوسالمبوصاك52210592031
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللابوصالح52210682410
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجهشامبوصباط52210765260
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمبوصبعات522108197764
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجرونقبوصحيب522109146317
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجايوببوصدرة522110145409
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجصالحبوصليح52211146524
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبوطاكي522112193995
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدبوطالب522113172625
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدبوطاهر52211461166
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةبوطاهر522115228453
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجكوثربوعادي52211664621
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجوجدانبوعبيد522117126639
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجليصباطبوعرودة52211844620
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةبوعريس522119212994
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجهدىبوعزة522120209875
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجعمربوعزى522121169027
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوعشرة52212282893
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجبهيةبوعصة522123124615
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةبوعقيل52212418349
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبوعاللي52212564095
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبوعلي522126175378
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبوعلي522127154139
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجسناءبوعلي522128164737
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجحميدبوعنان522129128623
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجعليبوعناني52213046333
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجليلىبوعنكة522131222421
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمبوعيش52213263753
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةبوغاز52213357182
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجعمربوغرارة522134200554
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينبوفكر52213538597
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوفوس52213649820
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةبوقدير522137217957
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجايمانبوقفة52213851248
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجقمربوقنطار52213928732
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبوقنيطير52214014313
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدبوكدوس522141131201
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجامباركبوكريم522142146316
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجخولةبوكطاي52214367197
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبوكني522144235526
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجانواربوكوشي522145210639
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحياةبوالك52214699683
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالفتاحبولبوش522147165142
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبولحاج522148167980
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءبولحليب522149101370
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبولسخار522150128033
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةبولفلوس522151174279
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعاليبولكراد522152176424
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدبولمال522153190565
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجخالدبولمان522154142871
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجلحبيببولهنا52215555945
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجهشامبولهنا52215682368
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةبوليفة52215786143
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبومال522158111885
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءبومجد522159193215
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبومديان52216055514
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
7
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبومعروف52216188165
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدبونا522162210121
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجصباحبونادير522163135275
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجعبداإللهبونصير52216454847
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبونعيم522165178074
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبونقيشا522166115155
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجسعادبونهير522167221216
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانبونوار52216831425
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجايمانبونوالة52216925972
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجصباحبونوير522170160554
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجحنانبونى522171131111
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبونيت522172100718
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجكريمبوهال52217373545
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبوهداش522174224196
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجكريمبوهوش522175192291
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجهشامبوهوش52217665448
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقبوهي522177143754
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجأملبوهية522178127998
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقبوهيما52217914820
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجعمادبوواصبيود52218027839
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
8

شيشاوة: إقليممزدوجياسينبويزضاض522181119347
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبويشو522182143996
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوججمالبويقنطارة52218378994
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدبويوتالن522184164292
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةبيا522185137460
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةبيار52218677848
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدبياض52218755857
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجمينةبيدوش52218875206
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينبيزداز522189208418
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجكوثربيزو52219040823
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجحسنبيزوران522191106479
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبيكيش522192204521
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجالكبير عبدبيميك522193233629
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجقاسمبين522194105280
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجناديةبيهالل522195158898
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةتاسا522196135006
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالجليلتاصر522197195325
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدتاعكي522198218079
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظتائب52219925463
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجسوميةتبخصاصت522200126310
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
9

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدتبخصاصت522201126601
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجحنانتبوتي522202195648
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجالمجيد عبدتحرامي52220369366
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجيديرتدرارت52220453315
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجالمحفوظتزرغى522205203172
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدتزكوك52220639565
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجفريدةتزكي52220746279
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجهدىتزكي52220859851
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةتزيت522209110103
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدتزيت52221080703
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجنجيمتسغيتي52221112753
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجبراهيمتشاريط522212159247
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدتشتي52221370055
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجعمرتفسكى52221445906
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجمريمتقصاوي52221537610
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجهندتليويز52221628318
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجهدىتمكونت52221773935
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدتميم522218181845
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمتنجارت52221912821
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةتهداوي52222038873
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
10
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةتوامة522221148202
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءتوفيق522222152168
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجحفصةتوفيق522223105383
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجصابرتوفيق522224218620
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةتوفيق522225139568
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىتويرة522226214101
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدتيكي522227177467
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةتيمولي52222860408
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجعادلثابت52222948170
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفثالث522230214078
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدجابر52223192067
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنجابر52223271714
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزجاجا52223369841
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجزينبجاد52223485759
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجامينةجادي52223569894
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجليلىجارون52223674528
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجلحبيبجايت522237220134
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدجب52223871839
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجزهراءجبري52223961136
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالسالمجبور522240177236
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
11

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءجداي52224189017
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةجديع52224255964
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجربابجروى522243145278
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةجريف52224469524
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءجعباري522245185460
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجهشامجغالف522246229414
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىجكان522247183278
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجمروانجاللي522248100196
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجبوجمعةجليل522249102184
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدجمال522250154151
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجنوالجمال52225120869
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجياسينجمهور522252121642
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجادريسجموح52225374102
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجانطامجميلة52225413907
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىجندي522255203333
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجطامـــــــوجـــــــواد52225638833
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12
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شيشاوة: إقليممزدوجناديةجواد52225796597
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةجواعة522258199987
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجاكرامجوان52225947000
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينجوائد52226018463
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
12

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلجوبي52226117585
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرجوخان522262233718
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمجوخران522263153067
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةجوماع522264209022
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدجوهر522265140334
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحاسنجوهري52226662856
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءجيراري522267197467
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزحاتم522268182897
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجإيمانحاجب52226977176
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحاجي522270237695
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجهندحاجي52227126036
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىلكحل حاجي52227232968
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحازم52227346525
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجانوارحاش522274201827
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفحافظي52227595950
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحامد522276176621
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةحايدو52227785558
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدحايدو52227885864
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالدين حب522279162533
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةحباري52228029793
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
13
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شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدحبيب52228148007
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحبيب522282145876
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالدين حبيب522283222223
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةهللا حبيب522284196184
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجاالاله عبدهللا حبيب522285216745
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجنظيرةهللا حبيب522286209898
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجهشامهللا حبيب522287236251
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرزاقحج522288201333
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجنفيسةحجاجات522289172866
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجمريمحجوي522290129809
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنحجي52229177084
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجنجاححدا52229258718
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمرادحدادي522293201573
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجناديةحدادي522294108334
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةحدان52229597038
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجحميدحداوي52229667890
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدحدو52229791149
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجالمدنيحدوش522298120349
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىحراث522299144196
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجوجدانحراق522300144903
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
14

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلحراني52230186453
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىحربال522302213233
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجكمالحربيلي52230331276
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

حرزي522304229007
 ناصر محمد

الدين
شيشاوة: إقليممزدوج

بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15
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شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةحري522305169970
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةحري52230661934
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحري522307191563
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانحرياط522308234079
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجواليدحريري522309187806
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةحريش522310212745
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجليلىحريك522311132271
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحريك522312132404
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدحزداك522313174780
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجعمرحزدك52231411555
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجاليمنيحسن52231579116
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءحسناوي522316194597
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15
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شيشاوة: إقليممزدوجعائشةحسناوي522317220699
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةحسناوي52231899245
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجمروانحسنيوي522319129559
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوججمالحسو522320158010
بلدية )الثانوية اإلعدادية الغزالي 

(امنتانوت
15

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدحسون522321110394
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرحسونة52232257104
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزحسيم52232399568
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجايمانحسيمي52232482512
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجنوالحصانة52232565826
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءحفاضي52232669175
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجالغاليحفصة522327211704
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفحفظي522328119705
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1
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شيشاوة: إقليممزدوجامينةحفيان522329197019
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحفيظ52233020060
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجياسينحفيظ522331105498
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالدين حفيظ522332130753
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةحفيظي52233355117
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةحكاد52233498952
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةحلوي522335101447
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجعادلحمادة52233671847
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجيونس معادحمادة52233731667
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةحمام522338150620
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةحمان52233997808
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1

شيشاوة: إقليممزدوجهشامحمان52234098230
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
1
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شيشاوة: إقليممزدوججمالحماني52234194622
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجإلهامحمدوش522342111724
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةحمدوش52234380991
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحمدون52234469112
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامحمدي52234583060
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجشرافحمدي52234682095
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةحمدي52234783337
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةحمرالراس522348100870
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجنورةحمري522349216857
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنحمزاوي522350104853
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةحمو522351136179
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجمنصورحمو522352224269
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2
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شيشاوة: إقليممزدوجميلودحمود522353222983
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجياسينحمودي522354186670
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجعليحموش52235559727
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجيونسحموعراب52235676586
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنحمي522357152701
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجبوعديحميد52235830891
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدحميد52235981405
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجكريمحميدي522360102210
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحميش52236148852
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةحميمة522362162093
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدحمين52236387340
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجالكرين بنحنان522364109305
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3
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شيشاوة: إقليممزدوجالحسنحنبلي522365183178
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجمريمحننة52236655024
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةحنوش52236787362
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرحنين52236834336
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحنيني522369120777
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورحواش522370117036
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسنحوامي522371210290
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىحياة522372112064
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةحياتي52237396776
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمحيان52237448123
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجيونسحياني52237524534
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةحيبي52237641067
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3
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شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانحيدو522377125310
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينحيسون52237876109
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحيسون52237976778
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفحيسون52238074704
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
3

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةحيسين52238162936
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمحيمودي522382104520
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدحيمودي522383149283
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجالدين صالححيمودي52238477500
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرخابو522385101563
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدخالص52238686239
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجالهامخالف52238722912
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةخبيزي52238862201
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4
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شيشاوة: إقليممزدوججوادخدي522389218836
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوججوادخرباش522390165843
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجماجدخربوش522391155182
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجايمانخرصة52239297722
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجهشامخرموش52239320343
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدخرناف522394138658
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةخزاز522395132439
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةخشال52239614689
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجصباحخصال52239729581
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلخفوري522398102688
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةخالد522399132089
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةخالوي52240016133
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
4
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شيشاوة: إقليممزدوجاعتمادخلدون52240160413
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجكلثومخلوفي522402207953
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجمريمخلوفي522403206888
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجسارةخلوق522404223769
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجمعالويخلوق522405147761
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينخليل52240667538
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرخليل522407104630
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةخنفير522408184216
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجأحالمخنوي522409202930
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبخوري522410183689
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجعليخويا522411145582
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجالمجيد عبدخي522412119583
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5
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شيشاوة: إقليممزدوجنزهةخيالي522413137064
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجامالخية52241451973
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىخيدوما52241575734
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدخير522416171036
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجرقيةالدين خير522417170413
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدخيري522418190958
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجاالله عبدخيي52241992509
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجلكبيرةدادا52242020562
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
5

شيشاوة: إقليممزدوجالصديقداداعلي522421184923
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءداكر52242232858
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجكنزةداكي52242365136
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمداندوم522424189011
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6
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شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمدحمان52242546739
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجسهامدحمين52242664430
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبددحوم52242782005
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجمريمدحوم522428105905
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةدخشون522429223018
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفدرباني522430168815
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجطارقدربس522431119284
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجالشعبيةدرش522432226075
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبدرويش522433150583
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجبهيةدريك522434224603
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجهاجردشيش52243551805
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجمريمدليان52243675641
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6
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شيشاوة: إقليممزدوجالحسيندمسيري522437151115
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمددمسيري522438180973
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجليلىدمون52243921252
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجاحمددوش522440154403
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
6

شيشاوة: إقليممزدوجعمردوش522441166573
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجكنزةدويش52244216840
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدديدي522443199906
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجهشامذاكر52244482714
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقرابح522445139174
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجسهامراحل52244692582
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجعادلراحل522447224259
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجكمالالكرد راس52244893342
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7
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شيشاوة: إقليممزدوجسميرراسخ522449176229
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةراشيد522450118621
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةراضي522451190079
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنراغب522452225530
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجسناءراكع52245365380
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهراكع52245463503
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجسلوىرامي52245585087
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجطارقربيب52245635089
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجحنانربيح522457216432
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلربيع522458162785
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

 في رجاء52245949777
ه
شيشاوة: إقليممزدوجمرادهللّا

الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7

شيشاوة: إقليممزدوجالرزاق عبدرجالي52246042112
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
7
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شيشاوة: إقليممزدوجابتسامرحال522461100524
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىرحالي522462186290
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدرحمة522463147920
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجعليرحمة52246463071
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجكنزةرحمون52246532173
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوججوادرحو522466214737
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدرحو522467138828
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدرديس52246858024
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةرزاق522469148753
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةرزوق522470130166
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجخالدرزوقي522471146777
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجالمحجوبرشاد52247239283
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8
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شيشاوة: إقليممزدوجأحمدرشداوي52247349705
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءرشدي52247434430
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدرشدي52247590870
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلرشيد522476175668
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجأنسرشيد52247769936
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجالياسرصين52247837220
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدرفاعي522479207543
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوججمالرفيع522480225770
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
8

شيشاوة: إقليممزدوججمالرفيق52248123748
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدرقسي522482207121
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجزهيررقيبي52248327542
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنركيع522484122397
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9
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شيشاوة: إقليممزدوجايوبرمحاوي52248574046
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجياسينرمزي522486105325
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةروبال522487155024
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدروغي52248849561
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةروغي522489134046
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجعصامزاد52249052151
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءزاهر522491229005
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجالصادق عبدزبائل522492174866
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانزبيدو522493104993
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدزبيري52249494361
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانزراري52249542041
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجصالحزربان522496197099
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9
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شيشاوة: إقليممزدوجحنانزرباوي522497219786
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبزرداوي52249855841
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانزرقاني522499149523
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينزرهن522500182419
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
9

شيشاوة: إقليممزدوجياسينزروال522501227975
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدزروطي522502179782
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجناديةزروق52250357061
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجنجوىزروق52250461059
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدزريبات522505120184
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةزريفي522506143237
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرزطي522507162638
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوججميلةزعام522508178777
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10
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شيشاوة: إقليممزدوجطارقزعام522509112529
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجهشامزعام52251080881
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةزعفراني522511100809
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمزغمان522512228920
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجفرحزقال522513214947
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجامباركزكا52251466531
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمزكاري522515228803
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجربابزكور522516166935
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرزالف522517156503
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدزليم52251873102
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجوئامزماني522519164385
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنزمزامي522520229751
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
10
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شيشاوة: إقليممزدوجيونسزنتان52252157555
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدزنزولي522522163511
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجأحمدزني522523160880
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفزنير522524160335
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجودادزهدي52252526032
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدزهران522526212379
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوججميلةزهري522527137914
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةزهري52252856448
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةزهير522529146165
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدزهير522530190344
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفزهير522531148778
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمزهيري522532183474
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانزويت522533102876
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةزويتنة522534169068
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجنبيلزويدي52253524158
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجشاديةزويهر52253639489
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينزيان52253781103
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجاإلله عبدزيتوني522538184637
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمزيدان522539148431
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينزيدون522540143857
الثانوية اإلعدادية يوسف بن 

(بلدية امنتانوت)تاشفين 
11

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسنزيزي522541123371

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسكينةزيزي522542115040

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةزيطوت522543206344

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالصديق يوسفزيغم522544163305
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةالدين زين522545191952

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالدين زين522546110806

522547119109
 الدين زين

االدريسي
1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاالله عبد

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكريمةساحلي522548113284

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسامسالمي52254949581

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجشيماءسباغ522550121554

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالهادي عبدسترة52255169201

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنجوىسترة522552173086

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةسحيتي522553170874

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجادريسسدزاوي52255492557

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمسرالي522555180262

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلسريدي522556113825
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمسطنطاني522557183408

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالزباديسعاد52255851508

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمنصورسعاد522559180769

1(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةسعدن522560114553

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمسعدني522561150088

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطنةسعساع522562136281

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسفيانسعود52256340496

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاوطاهرسعيد522564118802

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفنيدةسفيان522565172277

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكوثرسفيان522566120220

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفسفيان522567118616

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفسفيري522568222688
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجادريسسقام52256912736

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدسقاوي52257074754

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجابوقاسمسكروت522571194464

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعثيقةسكور522572129929

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدسكوم522573135960

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسميرةساللي52257473373

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدسالمي522575106951

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاحمدسلمان52257621334

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجشيماءسلمان52257757937

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدسماع522578168046

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالعربيسمقا522579118551

2(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىسموم52258038275
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبنحليسهام52258154825

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينسهري522582148188

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجناديةسهيلي522583172720

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججمالسويدي522584132049

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورةسويمطو522585110992

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةسيدات522586214044

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةسيراوي522587105943

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججيهانسيقال522588143592

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلسيمون52258914166

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةشاح522590186770

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشاحا522591155176

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةشاكر522592182274
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسفيانشاكر522593170873

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزبيدةشامان52259439532

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشباح522595157245

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشباع522596163993

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالهادي عبدشبشوب522597131613

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججميلةشبالل522598119776

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجدنياشتوان522599119385

3(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمبيريكةشحور522600168629

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةشخمون522601135561

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجثوريةشدولي52260269762

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمهديشرادي52260382571

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاحمدشراضي52260499647
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةشراغ522605132073

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفتاحشران52260686648

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخالدشروح522607209139

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمولى عبدشريف522608217751

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسلمىشطراب52260985258

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمشعنون522610171000

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالمهيمنشعوب522611167644

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجلبنىشعيب52261282773

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةشفيرة522613178463

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشفيق522614113572

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةشكاح52261554617

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىشكايح522616164531
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجشهيدشكرهللا52261736554

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسليمةشكرة52261869149

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمشكرة522619144798

4(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخدوجشكور522620223199

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجلحسنشكوش52262166846

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيسراشكيب522622197249

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينشكير52262396589

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدشكيري52262465114

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىشلباكوك52262584687

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحنانشلحاني522626131763

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشنان52262790186

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسينشنان52262884589
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشنقور522629235212

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعادلشهالوي52263032127

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشهوريم52263137212

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمهديشهيد522632237102

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةشوال52263397889

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةشوقي522634184015

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورشوقي522635164910

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاحمدشيخي522636155367

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأيوبشيرى52263795541

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرضاشيشكلي522638219481

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةشينون522639169876

5(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيونسصاب52264091538
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسينصابر52264168057

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفائزةصادق522642107931

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىصادق522643163580

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدصاديق52264476011

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحنانصالح52264546285

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدصالحي522646213633

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمصبحي522647156300

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجليلىصبري52264871209

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدصبور522649167549

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةصبوطار52265054681

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمرادصدقي522651124136

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورالهدىصديقي52265235445
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدصريدي522653184912

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسينصغيري522654116533

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجناديةصفراوي52265599025

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسنيةصفواني52265697849

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدصالح522657214967

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورصلوجي522658105111

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةصماد522659173002

6(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفصويلحي52266024203

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزينبصياد52266181348

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالسالم عبدضريف52266240200

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعثمانضعيف52266391426

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهندضفري52266485502
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةطاسكة522665154680

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعمادطاسم522666115849

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفطالب52266773897

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسنطامر522668106032

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدطامر52266915155

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةطلبي522670168510

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدطلحة52267193087

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكريمةطلحة52267270249

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفطلحة52267392251

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجناديةطلحى52267473302

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقطمين52267547927

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةطويل522676205776
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدطيرف52267749429

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينطيطبات522678182246

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرضىظريف52267974027

7(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةظريف522680172999

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانعابد522681125317

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمعابود522682120092

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمعاتق522683124673

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجطارقعاريش522684146128

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةعاشق522685156663

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرجاءعاشور52268623989

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبوشعيبعاطف522687180730

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجصفاءعاقل522688116230
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسوكينةعامر522689153263

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنظيرةعامر522690152784

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعالءعائد522691215794

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجوردةعباسي522692186434

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالدائم عبد52269337555

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبوشانالرحيم عبد52269456708

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالعيدياللطيف عبد52269575718

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسالمياللطيف عبد522696187354

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحواميهللا عبد522697205540

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءالمنعيم عبد52269816846

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعصامالوارث عبد52269962782

8(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجوفاءعبدالباقي52270094930
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسهامعبداوي52270127428

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفرحعبلة522702149113

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفعبلة522703226934

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةعبو52270466152

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمعبوشي52270569908

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمنصفعبوشي52270690752

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأسماءعجيب522707138465

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأميمةعجيب522708138773

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعادلعداوي52270950514

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدعدعود522710185865

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرضاعدالوي52271150655

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةعدنان522712123037
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالدين سيفعدنان522713125322

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدعرابي522714142501

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنسيمةعرفاوي522715202082

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمعروبي522716137897

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحميدعزام52271761702

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهشامعزام522718170721

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدعزاوي52271921230

9(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزهيرعزاوي522720188619

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءعزة522721113629

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةعزي522722218574

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلعزيزي522723188592

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسهامعزيزي522724182845
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمعادعزيزي52272515461

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمعسالي52272636604

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسميةعسري522727124703

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعسري52272860850

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةعشاقي522729185981

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسناءعصفرو52273087566

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجدنياعصمان522731168850

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهندعضيضي522732114720

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكريمةعطي522733184999

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجبوشرةعطية522734187419

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجناديةعطيف522735170577

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىعفاف52273662170
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعائشةعفيف522737121676

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمباركةعقدات522738118765

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسكينةعكاوي52273936185

10(بلدية شيشاوة) 1مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزعكراط52274024561

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزهرةعال52274188026

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعصامعال52274283799

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحمزةعالوي522743201353

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءعلوان52274438266

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءعليا52274518808

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةعليو522746155155

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمعمار522747172685

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأحمدعميرة52274819881
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالهامعميمي522749119099

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحليمةعميمي522750168216

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحفيظعنفار52275155348

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججوادعنكور522752229942

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمولى عبدعنور522753100815

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمليكةعوجي522754143082

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفعوك522755208429

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجابتسامعووش52275638528

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنوراعويدات52275770764

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدعويمر52275820039

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحبيبعياد522759171552

1(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسفيانعيضار522760141486
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالجبار عبدغانم522761218185

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسفيانغاني522762100272

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجإلهامغباش522763108645

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسينغدري522764126407

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقغرفاني52276581076

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسينغرفاني52276614040

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةغرنيط522767126562

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدغريب52276889906

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعائشةغزار52276999301

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعتيقةغزار52277020170

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمغزاف52277133274

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدغزال52277238458
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماءغزالة522773122731

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةغزالة522774111862

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأمالغزالني522775174022

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكنزةغالم522776147630

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسكينةغالمي522777106976

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفرحغالمي522778211651

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزغنام52277982129

2(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينغنبوري52278035782

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجثوريةغندي522781171531

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسهامغوفال522782169626

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدغويزة522783184284

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسينغيتي52278450631
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلفاتح52278538982

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلفارس52278647079

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسوميةفارس52278769719

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمفارس522788137371

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبيدفارس52278937329

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمفارسي522790113900

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأنسفاضلي52279112154

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمنتيفاطمة522792109288

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجوبواللفاطمة522793101103

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدفائز522794166455

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسينفائق52279546068

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمروانفتح522796162327
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحليمةفتحي522797127512

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحمزةفتحي522798216876

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمفتحي522799127288

3(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأمينفخري522800178922

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججمالفخري52280160851

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةفراح522802146460

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالعالي عبدفراح522803212724

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللافراح52280488406

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأيوبفرت52280532478

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورةفرتات522806120735

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةفرجانة522807118360

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجميلودفرح522808164287
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحليمةفرحات522809154656

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةفرحات522810232085

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورفرحان522811157784

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىفرحي522812171536

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجثوريةفرطو52281361824

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةفرهي522814133514

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالسعيدفريحات52281549143

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةفريضي52281649390

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىفريطيط522817195065

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدفزراوي52281835652

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجشيماءفزواطي522819153721

4(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسينفزى522820190966
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأمالفصيح522821118191

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةفصيح522822160857

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحنانفضلي522823148652

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدفقير52282469259

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالخالقفقير522825169794

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسففقير522826209514

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةفكار52282728555

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخالدفكارا522828171773

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحميدفكراشي522829177328

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءفكروش522830129323

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمفكري52283186789

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهندفلواطي52283282658
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسميرةفندو522833239976

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجهدىفنكاش52283434718

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعائشةفهالل52283595701

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرضوانفهمي522836218786

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدفهمي522837114762

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمنالفهمي522838167531

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيسينفؤاد52283911384

5(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورفورتان522840168821

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالهاديفوزي52284184683

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسميرةفويرينة522842110463

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورفوينتي522843110171

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةفيري522844134606
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجتوريةفيمة522845216757

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكريمةفيمة522846220901

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجليلىقاشبة522847219542

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةقالة522848182858

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمليكةقباب522849100495

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمنعم عبدقتاتة52285033720

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخالدقدوري52285170234

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفقدوري522852210552

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدقديدري522853197047

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةقرافلي52285491019

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزينبقرباب522855162744

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسعيدقرشان52285667504
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحياةقرقوبي52285785035

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةقرقور52285833899

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجلحسنقروش522859148334

6(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمليكةقري52286014959

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعمرقشيري522861130556

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدقصي522862222980

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنسيمةقضري52286385344

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزكيةقطبي52286463012

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحنانقفيز52286533484

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجكريمةقلي522866169241

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنزهةقلي522867168806

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجشيماءقنشاني522868223847
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخولةقوجاح522869127200

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةقيدان522870196642

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسفيانقيود52287179101

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةكادي522872175802

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفرحكادي522873181892

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنبيلةكادي522874181723

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنجيمكاسم522875130672

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدكاسمي52287699673

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينكاهين522877188003

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجايوبكاون52287813942

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسينكبي522879123860

7(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفكتالس52288039478
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجليلىكجديحي52288133132

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدكجضاض522882153800

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخولةكحواش52288321632

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزهرةكحواش522884165026

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجساميةكحواش52288521799

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعزوزكحواش52288663885

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسين ابراهيمكدروز522887205223

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجناديةكرا522888112572

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفكراندي52288980251

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبيركربوش522890121505

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءكردون522891222742

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهكردون522892153312
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمكردون522893152826

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجشرفكرماوي522894123792

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالعالي عبدكرمة522895216112

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسميرةكرمو522896155068

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةكرواني522897144363

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمكروم522898136470

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجيوسفكروم522899136810

8(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجساميةكريكد52290075342

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالمختاركريم522901125952

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالسراجكريمة52290226317

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةكزار522903210690

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنجيبكسراوي52290467248
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجسكينةكسي52290528704

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحكيمكشطوط52290684461

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمحمدكصاب522907175069

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرضوانكصاعي522908134047

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالسالم عبدكعلي522909137357

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجياسينكعواش52291081412

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةكمال52291137645

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحفيظ عبدكمال522912153993

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعثمانكمال522913115851

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحنانكمون522914130518

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسينكنايش52291569220

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةكنبور52291681505
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةكنجيح522917150873

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعائشةكندوزي522918223166

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجايمانكندي52291928096

9(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجمريمكنون52292032689

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجنورةكنيديري522921190578

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةكنين522922209940

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةكواعزري522923171785

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالحسينكودغار52292450193

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوججميلةكورا52292539226

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجخديجةكورار52292642544

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءكوران52292758382

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحسناءفياللي كوسي522928217443
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةكوكو522929207012

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجإلهامكونان52293039464

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالهادي عبدكوناين52293163548

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجأمين محمدكويرير522932176230

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجرشيدكياط522933159134

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجاليمانيكيحل522934136349

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةكيحل522935203891

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعصامكيالم522936134710

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجحميدالشكار52293724970

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالماكني522938145238

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجفاطنةالمراح52293992666

10(بلدية شيشاوة) 2مدرسة النهضة شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزلبحر522940114741
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةلبحيح52294167533

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمباركلبدل522942136954

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسكينةلبرادعي522943107747

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلبرادعي522944107912

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفدوىلبردي522945142840

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالهاملبرش52294641247

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدلبروج522947203274

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجابراهيملبريدات52294892758

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاحمدلبريدات52294992534

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجصفاءلبزيوي52295061018

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءلبيض522951210499

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكبيرةلبيض522952162134
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسناءلبيهي52295362579

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفائزلحرار52295428563

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةلحرش52295590334

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالمداني أيتلحسن52295617991

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزيتونيلحسيني522957159839

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجيوسفلحسيني522958238085

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورلحلو522959105935

1(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزهيرلحمر522960150359

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسكينةلحمر522961194699

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلحمر522962130048

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحافظ عبدلحميدي522963128351

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدلحميدي522964179781
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجيوسفلحميدي52296545123

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحفصة اللةلحميري522966202329

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجراضيةلحنين522967117595

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزينبلحنين522968131045

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالصافيةلخضر522969102770

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجأيوبلخضر522970128320

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحمزةلخضر522971112035

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسعادلخضر52297260259

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخدوجلخليج522973196419

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجانوارلخوادري522974143461

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجليلىلخويمة52297528101

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسنلزرك52297630340
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدلزعار52297788507

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجابراهيملشقر52297897039

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكماللشقر522979151046

2(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنزهةلشقر52298070394

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةلشكر522981152123

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجثوريةلشهب52298220177

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسنلشهب52298350150

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسناءلشهب52298467730

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرضوانلشهب52298525451

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةلشهب522986121499

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىلشهب52298772314

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلصفر522988103069
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلضبش522989170590

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالهاملطرش52299060855

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجامينةلطرش52299147499

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوججميلةلطفة52299277532

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكريمةلطفة52299378353

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجأيوبلطفي522994166166

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجربيعلطفي52299562441

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنوفللطفي522996176011

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجساطيعلطيفة522997178865

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلعباد522998111219

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسارةلعبو52299966168

3(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجهشاملعبوبي523000126548
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخديجةلعبيد523001130557

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمليكةلعبيد52300264131

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكوثرلعديري523003100161

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةلعرش523004207496

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالمهديلعروسي523005160459

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيللعريف523006169571

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحمزةلعريني523007174747

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجهشاملعزيز523008127104

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىلعسايري523009189466

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلعسري52301093826

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسعيدلعسل523011133464

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسليمةلعطيفي523012202129
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةلعظم52301331248

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجربابلعظم52301468655

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوججوادلعظيم52301547362

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةلعظيم52301691376

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلعظيمي523017231029

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزعيمةلعفو52301858668

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءلعفيسي52301919202

4(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيملعفيسي523020136525

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريملعفيسي523021133773

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدلعكيدي523022117326

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخولةلعماني523023152087

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجامهانيلعميم523024225268
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنجيبلعميم52302552205

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالرحيم عبدلعناق52302652222

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجصابرلعناية523027135428

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحميد عبدلعوينة523028203819

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالغاني عبدلغديري523029194644

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسناءلغروش52303056867

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحليمةلغشيم523031191174

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيملغفيري523032189999

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلغفيري523033179993

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجموسىلغفيري523034155571

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةلغليض523035152740

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنجاةلغليمي523036169574
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسارةلغميمي523037170717

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحفيظلفدوع52303854810

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحسنيةلفرم523039190651

5(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجطارقلفريقي52304016051

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجياسينلفغاني523041231875

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكبيرلفغير523042105994

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدلقايمي52304349807

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسناءلقديري523044205883

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحنانلقرع523045157921

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجناديةلقرع523046178324

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسميرةلقسايمي52304744639

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريملقوادر52304858841
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفدوىلكبال523049110004

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاسماءلكحيلة523050218798

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةلكحيلي523051181533

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالعغور عبدلكداوني523052150128

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحسينلكرار52305320457

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالحسينلكرار523054178984

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرشيدلكرار523055238065

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعائشةلكروني523056161032

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجادريسلكريدة523057109504

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحنانلكريفي523058220751

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريملكرين52305954257

6(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلكزولي523060114031
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجوفاءلكليمي523061205918

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرضوانلكميري52306226779

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعمادلكنيفري523063199977

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدللتهوم523064221667

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلمام523065128267

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكريمةلمحتحت52306625316

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالمهديلمخزني52306768760

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمنىلمخنتر523068126463

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخديجةلمديكيك52306949552

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعواطفلمريخي52307060805

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالغنيلمريس52307147281

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجناديةلمزوق52307273083
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزوهرةلمستف52307392001

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسنلمشندك52307462165

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلمعاشي52307533991

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلمعليف52307634640

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالعزيز عبدلمعيليف52307764510

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاحمدلمغاري52307846472

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمنيرلمقدم523079153789

7(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجثوريةلمين523080167908

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاللطيف عبدلمين52308124218

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالغنيلمين523082152413

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسناءلهبوب52308352550

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةلهجوج523084125011
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلهطوتي52308511607

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالسميع عبدلهالل52308618535

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسكينةلهميدي523087203164

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالمجيد عبدلهنيد523088116834

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفرحلوبي523089168636

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسفيانلوريكي52309044060

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوججماللوضلي523091103659

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحمزةلوغزال52309243591

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالصمد عبدلوكزار52309389719

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريملوكزار523094155681

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلوال523095144614

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةلونسي52309682699
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخولهليته523097130566

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخالدليسكي52309883741

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريمليعيشي52309997741

8(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحفصةماحو52310086130

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةماريس52310169116

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمازوز523102200541

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزهرةمازوز523103200354

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةمازوز523104199878

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجكاملةمازوز523105233692

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةماضي523106159308

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالمالك عبدماعروف523107204848

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالصادق عبدماما52310888719
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجأسماءماماد52310921268

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةماماطهير523110114409

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجادريسمامون523111147309

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجامينماهر52311279257

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسفيانمبتدي52311357993

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرجاءمبدي523114103657

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجزينبمبروك52311516727

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريممبروك523116237087

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنوالمبروك523117129723

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحسنمبروكي52311874709

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنزهةمبروكي52311979726

9(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجلحسنمبريك523120132872
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالدين نورمبسط52312142078

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجأميمةمبشور523122174511

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنورالهدىمبشور523123156799

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجهاجرمبشور523124193427

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريممبيريك523125113286

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمنيةمتفاجي52312650421

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعمادمتفق52312750266

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينمجاهد523128205535

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانمجيدي523129164388

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةمحاتي52313013611

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجحياةمحاتي523131168822

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخالدمحاتي52313282640
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجسالمةمحاسن52313350827

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمحراش52313439202

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةمحراش523135205884

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمحسن52313636791

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجمريممحسن523137136714

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجرشيدمحفوظ523138179487

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجيونسمحفوظ52313932645

10(بلدية شيشاوة)مدرسة الزهراء شيشاوة: إقليممزدوجاكزالمحمد52314013623

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنعميمحمد523141199602

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجوعزيزمحمد523142161257

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلحسنمحمود523143162130

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالدين محي523144104567
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحليمةمحيب523145206394

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىمخاطر52314642706

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحسنمخلص52314718118

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمريممخلص523148151919

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمدان523149172932

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعمرمدخام52315068702

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةمدخام523151106319

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسكينةمدنب52315240572

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمريممدوش523153147521

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجغزالةمديواني523154171511

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحسناءمرافيق523155201305

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسهاممربوح523156166870
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكبيرمربوح523157192457

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجليلىمربوح52315842407

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللامرتجي52315972912

1(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجابراهيممرجان52316095028

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجاحمدمرجان52316180641

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةمرجان52316268595

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحفيظ عبدمرزاق523163148638

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبدالمالكمرضي52316460007

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعزيزمرغاض52316585625

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعليمرفل523166126111

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحمزةمرقب523167169045

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهندمركانتي523168211600
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسميرةمرميش52316950071

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالبشيرمروان523170122164

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحسينمزدو523171172295

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلمزوار52317271861

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجشرفمزيان523173194740

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجكريمةمزيان52317433258

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهدىمزيلي523175165610

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمريممسافي52317670195

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجماريةمسافيع52317784399

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجيوسفمساهم523178205544

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوججمالمساوي523179219274

2(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقمسبالي52318092027
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجامين محمدمستحفيظ523181166898

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسفيانمستعد523182218804

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمريممستور523183112306

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالمالك عبدمسحودي52318435854

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمودمسدد52318568712

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمسرد523186216391

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجشيماءمسكاوي52318757320

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمسكور523188207106

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمشعار523189148365

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسهاممشكوك523190134275

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرشيدمشكيض52319174401

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحنانمصباح523192162252
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنجيبمصدق523193159469

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينمطلب52319475881

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمطوس523195168335

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنجاتمطيع523196212143

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمعتصم52319716943

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمعتصم52319892260

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةمعرفة523199107687

3(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنورةمعرفة52320039977

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمريممغار523201195416

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمرادمفتاح52320216792

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينمفتاح523203153268

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمقبول52320433744
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةمقبول523205232744

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجزينبمقتطف52320656523

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةمقداد52320742161

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجزينبمقدام523208221839

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمقفي52320991556

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالدين عزمكاسي523210130785

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهندمكتور523211213246

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسكينةمكر523212162108

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةمكريز52321329202

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءمكريم52321428243

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسعيدمكناسي523215143423

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعمرمكناسي523216142701
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمكوني523217189003

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعمرمكوني523218232774

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلحسنمالل52321936178

4(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةملوك52322081280

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلحسنملوك523221100506

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىملوك523222101743

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهندملوك523223101561

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجبشرىملوكي523224143464

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرجاءممتاجي523225223858

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسليمممدوح52322699464

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجإبراهيممنتصر52322745682

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفمنتصر52322875549
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوججمالمنشط523229119296

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةمنصور523230113382

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهندمنصور523231133256

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلمنصوري52323230058

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعادلمنصوري52323360152

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمليكةمنصوري52323450249

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنبيلمنصوري52323557480

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجيوسفمنضور52323614405

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجيوسفمنفار523237225991

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجغريبمنو52323828517

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوججوادمنيب523239140679

5(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعائشةمنيدخ52324042797
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدمنير523241126523

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلبنىمهايولة52324265708

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلبنىمهزول523243180468

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجكوثرمهيشر52324460566

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجهشاممواس52324526747

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدموافق523246188121

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجميلودموافق52324799504

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدموجاني52324845017

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبداإللهمود523249142638

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجزهرةمور523250126454

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجلحبيبموزين523251117777

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحسينموساوي523252154307
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوججوادموساوي523253219772

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدموسلك523254169556

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجياسينموسى523255170796

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحسناءموش523256171298

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمليلكةموش523257217671

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسارةموطهير52325853804

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحنانموطيع52325958122

6(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجسكينةموعوان523260107487

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحمزةموماد523261127297

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجأيوبمومن523262137117

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقمومن523263180090

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمومن52326450971
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةمويكينة523265236422

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرحالميدو52326688399

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجايوبميدون523267118336

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجيوسفميساوي52326865556

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجناصرميمون523269102539

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبا يت نا523270117972

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةخويا نابت52327199766

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجمحمدناجم52327275661

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجخديجةناجي52327395953

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجنجوىناجيم523274112357

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجأحمدناشط52327522171

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالحسنيةناصح523276222877
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجحكيمناصر523277190051

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجرشيدناصر523278202367

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالواحد عبدناصر523279171162

7(بلدية امنتانوت)مدرسة إمام الدين شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةناصر52328043996

شيشاوة: إقليممزدوجمحمودناصر523281117683
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمريمناصر52328243865
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلناصري52328350169
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجخالدناصري523284170388
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانناصف523285144383
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرناصف523286150129
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجغزالننافع52328771495
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجيسرىناكو523288155448
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجعمرناموس523289178718
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجالحكيم عبدنائر523290168379
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجحسنىنبولسي523291207458
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجإلياسنتدارت52329239975
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجهندنجاري52329398286
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجالحسننجماوي523294232424
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجالحريشينجيب52329558413
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةنجيم523296150698
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدنحكمي523297156490
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجمينةنحكمي523298150406
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجناديةنحلي52329984227
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1

شيشاوة: إقليممزدوجرضواننديم523300106249
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
1
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة

الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىنشاوي52330186279
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجخالدنصر523302182396
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجسفياننصيف52330361849
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحجوبةنطفي52330453205
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجنورالديننظيف52330517602
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةنعيم52330664942
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدنعيمي523307132658
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجإيماننغراوي523308200776
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجسميةنفناف52330945342
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجياسيننوابي523310112331
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمريمنواظر523311158016
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجمنىنوحيلي52331262319
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجلحسننورة52331370187
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةتزكي نيت523314102948
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدحمو نيت523315103440
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجناديةنيناو523316123742
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجوئامهادي52331766825
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجانسهارش523318136414
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجالجليل عبدهاشمي523319132549
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجسهامهافون523320175195
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
2

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفهاني52332165429
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالضمير هاني523322100020
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجحسنهباش52332321410
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجسارةهبال52332418148
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3
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الكتابية اإلختبارات الجتياز المقبولين المترشحين الئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءهبود523325145589
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامهتمان52332629209
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءهداني52332758266
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجخالدهدهودي523328199043
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجعمادهدهودي523329142830
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجخالدهدي523330127204
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجناديةهدي523331154049
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحليمهدين52333223765
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجالحق عبدهرامى523333207718
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمهرواش523334236798
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجايمانهرواش523335168618
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدهرواش52333687197
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدهرويض523337110680
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجمباركةهريمش52333888247
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةهشام52333960622
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفهضار523340165861
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
3

شيشاوة: إقليممزدوجاإلله عبدهالل52334151795
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجفريدةهالل52334247662
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءهاللي52334375305
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوججمالهمو52334475723
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجياسينهمو52334529777
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالمرابطهناء523346140005
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامهناوي52334796862
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدهوزاد52334855036
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

Page 279/286



رقم القاعةمركز اإلمتحانالمديريةالتخصصاالسمالنسبرقم الطلبرقم اإلمتحان
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجالزهراء فاطمةواحسون523349122038
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجصوفيةواحمان52335028073
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجسعديةواحي523351146052
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجعصاموارحو523352152892
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمباركواشو523353233545
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىواصف52335424244
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبوافق523355145609
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجزهوروافيق523356124158
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمريمواكريم523357179446
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدوالداهي523358145009
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجوليدوامر523359156260
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4

شيشاوة: إقليممزدوجالكريم عبدداوود وبن523360122931
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
4
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اإلبتدائي التعليم سلك

2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجكبيرةوجاني523361149240
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدوحزى523362166239
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةوحما523363202925
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءوحمان523364186744
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجكوتروحمان52336587454
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةوداد52336699174
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانودال52336718603
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدودجان523368118436
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجأمين محمدودود52336922569
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةوديدي52337070992
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجهشاموراش523371178750
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدورحو523372143175
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5
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2019 نونبر 16 يوم

جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفوردغ523373149963
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديوردي523374180061
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجعرفةوزكي523375150277
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلوسعدن523376121248
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجحسنوسمي52337733307
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجهاجروسو523378192044
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةوشباب523379125033
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجايوبوشراع52338085094
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
5

شيشاوة: إقليممزدوجحميدوشواشي523381144547
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةوصيف52338286690
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجخديحةوعتو52338386552
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدوعدي523384150628
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6
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جماعي استدعاء

شيشاوة: إقليممزدوجنضالوعزان523385118838
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجكمالوعزيز52338676556
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدوعزيز52338771602
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدوغزن523388216991
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجناديةوفكار523389206508
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجاخليهناوكاري52339035607
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجلكبيرةوكريم523391167847
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءوكيب523392147734
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنالغابة ولد523393130698
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدولدالفن52339461277
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانولعيد52339545184
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجالصادق عبدومسعود523396184512
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6
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شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلونزار523397208419
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجامحمدوهبي52339867014
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجموسىوهرو523399233911
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجسليمةوهيب523400106040
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
6

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةوهيب523401139966
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجالمومن عبدويجان523402187213
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاويزان523403154373
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدويسزان523404130495
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةياسين523405101422
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىيحيا52340611421
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحنانيحياوي523407122497
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحسنيحيى523408151603
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7
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شيشاوة: إقليممزدوجهشاميعال52340949953
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجحائدة بنيوسف523410188127
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجسلمىيوسف52341171813
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجهللا عبدالعواد523412190228
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجعتيقةالدراع52341362067
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبتولي523414116566
بلدية )مدرسة لالسكينة 

(امنتانوت
7

شيشاوة: إقليماالمازيغيةالحسانأباعزي52900186804
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةالحسناكركوش529002119992
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةالحسينالبريم529003131221
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةمونىالزرتي529004179372
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةهللا عبدأهياض529005107553
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةاسماءبعض ايت52900699338
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20
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شيشاوة: إقليماالمازيغيةمحمدعمر ايت529007161051
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةفتيحةباقسو52900881010
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةالصمد عبدبولمال52900960382
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةالجليل عبدى حمز529010211960
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةمصطفىوعبولو52901150529
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20

شيشاوة: إقليماالمازيغيةلحسنوعدجو52901212561
بلدية )الثانوية التأهيلية ابن العربي 

(شيشاوة
20
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