
رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالعالمًأبوالفتح500001

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمٌنةبٌدوش500002

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدبلقاٌد500003

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلٌلىكرٌنٌش500004

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلٌلىالبستان500005ً

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالمهديبورحٌة500006

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةصباحمؽا500007

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةجمالاحٌح500008ً

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلحسنعنونو500009

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالؽنً عبدمزوز500010

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخالدبوكمازي500011

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحسنالنواضر500012

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدالحكٌمالناشط500013ً

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدالرحماناوجبور500014

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعمادفنٌد500015

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنجٌبلعمٌم500016

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسعٌدسبى500017

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةتوفٌقبوسعٌد اٌت500018

االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالعزٌز عبدبنسوٌبة500019

1التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالمهديالرحمان500020ً

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعمرعمر اٌت500021

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةأحمدالموكن500022

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحسنالرباط500023ً

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبداللطٌؾالحمداوي500024

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةزاهٌةالعسري500025

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلطٌفةالمالح500026

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةابراهٌمابكور500027

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةرشٌدوثال500028

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاٌوبالطوٌلٌع500029

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسعٌدمحبوب500030

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةكمالاسباٌب500031ً

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلطٌفةنافع500032

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةجٌهانمعزٌز500033

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةكلتومالمهراوي500034

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخدٌجةالضامن بن500035

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةابراهٌموشن اٌت500036
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةدنٌاالضافري500037

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةرشٌدخردمان500038

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةملٌكةبطلجان500039

2التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخالدبوبالل500040

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدمخلوؾ500041

500042
 القانون مسحودي

الخاص
3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدالمالك

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسهامهاجر500043

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةزكرٌاءبومجد500044

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةجمالاروح500045ً

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالرزاق عبدمخلٌص500046ً

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنجٌةالصباح500047

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدالحقعدعود500048

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةشراؾحمدي500049

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدٌحٌى اٌت500050

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةهللا عبدأوناصر500051

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمباركالجبار500052

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمٌنةاحمو عل500053ً

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسلمىمعاوٌة500054
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعديحج500055ً

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌاسٌناومولٌد500056

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحكٌمالنفات500057ً

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالمهديالجعٌب500058ً

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسكٌنةجرار500059

3التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةرشٌدركراك500060ً

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمداسركال500061

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةزكرٌاءشباب500062

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحمٌدالمنت500063ً

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالسعدٌةالعالم500064

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخدٌجةجالة500065

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنادٌةطلحى500066

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالرحٌم عبدأوبلعٌد500067

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالعربًالجوهر500068

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةانوارفارس اٌت500069

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالكرٌم عبدتوفٌق500070

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالجلٌل عبدالراٌس500071

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌاسٌنالزؼٌري500072
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةزبٌدةالخروؾ اٌت500073

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعمرحسٌن500074ً

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدمسرد500075

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةأسماءالرحال500076ً

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدالرحٌملكرٌش500077

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةأحمدأتكان500078

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالؽنً عبداجؽور500079

4التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالسعدٌةالحسٌن500080ً

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةإحسانالعالوي500081

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلوبناالعالم500082ً

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمصطفىعزوز اٌت500083

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةامٌنةمحرٌم500084

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلحسناقوزر500085

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالحافظ عبدلحمٌدي500086

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدكدٌري500087

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةأسامةالعاطف500088ً

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةرشٌدةبوطٌب500089

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالعربًالعساك500090
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةهندحداد500091

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسفٌاناسوس500092

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةامٌنبرهٌش500093

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالحسنأحكا500094

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةبدرصحراوي500095

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةجمالحنصال500096

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلمٌاءبوعبٌد500097

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسلسبٌلتنلٌت500098

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌونسصاب500099

5التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسارةدهباوي500100

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةوفاءمٌمون500101ً

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةكرٌمةالفٌروزبدي500102

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌوسؾسبٌح500103

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدبوالصؽرى500104

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالحفٌظ عبدأمالل500105

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةامٌنةشرف500106ً

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةادرٌسعنٌنً اٌت500107

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلطٌفةرام500108ً
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالقاسم ابوباي  اٌت500109

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌوسؾمصلح500110

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخولةالناصح500111ً

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةربٌعةلشعل500112

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحسنحمدان500113ً

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعادلهللا حرمة500114

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحسنبوجثة500115

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسعادبونهٌر500116

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعتٌقةالعم500117

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةبلعٌداشوال500118

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسكٌنةسوفاح500119ً

6التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحسناءأمالل500120

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالخالق عبدالطوٌر500121

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاٌمانارمان500122

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخدٌجةالباكٌر500123

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالحسنالرام500124ً

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعائشةالبؽدادي500125

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفرحالعابد500126
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالخالق عبدحلوم500127

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةهشاملهنٌت500128ً

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسهاملكساب500129ً

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخدٌجةالحمرٌت500130ً

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌاسٌندحو اٌت500131

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسعٌدةالطوٌل500132

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةشهٌدموسى بن500133

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفوزٌةباحسان500134

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعلًالخلص500135ً

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالسالكحافظ500136

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةكرٌمةأكوزور500137

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنادٌةالنواري500138

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاطمةشرف500139ً

7التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنزهةلطرش500140

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحنانشامط500141ً

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدالرحمانالشرفاوي500142

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاسماءالعادة500143

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسمٌرةلحمر500144
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالمهديالراج500145ً

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسعادبوشتاوي500146

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةؼزالنسام500147ً

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحنانبورضوان500148

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسعٌدلقطٌب500149

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةهدىأموس500150

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمعاداكرام500151

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌونسمدرار500152

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالزهراء فاطمةالنكٌض500153ً

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلحسنمحمود500154

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةرضوانسند500155

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدقاس500156ً

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحسنباموس اٌت500157

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةكمالبوسكور500158

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعتٌقة اللةالساخ500159ً

8التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعادٌلعتاق500160ً

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌوسؾالحسٌسن500161

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةهللا عبدالهال500162
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمرٌمبنبدٌس500163

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحسناءالقاضً اٌت500164

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسكٌنةالقاضً اٌت500165

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدجالل أٌت500166

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنسٌمةهبول500167

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعدي بنالحسن500168

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌوسؾاوسه500169ً

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعزٌزوحمان اٌت500170

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌونسالرام500171ً

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةبوبكرأفوناس500172

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةزٌنبابورافع500173

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةهشامؼانم500174

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمرٌمكردون500175

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخالدالموكن500176

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدأفراح500177

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةزكرٌاءمكرٌم500178

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةرشٌددٌنار500179

9التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدانفلوس500180
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنعٌمةالسمالل500181ً

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدلمسٌح500182

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالحسناحمزة500183

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالكبٌر عبدالٌوسف500184ً

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاطمةبدوي500185

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌاسٌنالفضى بن500186

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةرضىبلخٌر500187

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحنانالهٌتم500188ً

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدالؽسان500189ً

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدملهب500190ً

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةجلٌلةالعالوي500191

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌوسؾاعمٌم500192ً

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةابراهٌمبحدوش500193

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمصطفىبورٌك500194

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحكٌمةبنبن500195ً

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمٌنةمعان500196

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسناءالدوم500197ً

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةهندالرفٌق500198
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةرجاءلملٌح بن500199

10التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاطمةبالمهدي500200

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلبنىالعدالن500201ً

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدالروتن500202ً

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةكرٌمةلمحتحت500203

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةماجدةمعروف500204ً

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدأمشو500205

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنسرٌنلمحمدي500206

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنجاةبوزحٌؾ500207

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلحسنلمسافر500208

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسناءالرزٌك500209ً

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسكٌنةدحان اٌت500210

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدالواحدالصدٌق500211ً

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاسماء لاللمران500212ً

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالزهراء فاطمةالهواري500213

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةزٌنبالرباط500214ً

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدالعالًالقرٌان500215ً

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدهللاامراي500216
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمنضاريمحماد500217

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنجاةزٌز500218

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحسنالناصري500219

11التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدالعون500220ً

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالحسٌنحمزة500221

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنعٌمةالمركو500222

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةرجاءاؼمور اٌت500223

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةتعربتاشضاض500224

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالمالك عبدقلٌدي500225

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةزٌنبالردمان500226

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالوهاب عبدالمؽواري500227

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالحكٌم عبدالمخزوم500228ً

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسناءؼزوى500229

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسفٌاناسبول500230ً

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدأولمٌن500231

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنعٌمةالكابوس500232

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدزركان500233ً

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةامٌنةبوحلٌم500234
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاحمدامزال500235

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌاسٌنسقري500236

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةكمالبوندي500237

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاسماءزهٌر500238

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاٌوبالتونس500239ً

12التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌوسؾاوخاعل500240ً

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةهشاملبٌه500241ً

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةبشرىخ500242ً

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌوسؾابودرقة500243

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاطمةتوفٌق500244

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالمنعم عبدرحٌم500245

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةملٌكةلعرٌبً اٌت500246

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةكرٌمةبنزاوٌة500247

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنجاةالرقٌب500248

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةبشرىحادج500249ً

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدبوعنان500250

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌاسٌنحٌمر بن500251

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعزالدٌنبوعنان500252
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدانجار500253

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالمهراويزكرٌاء500254

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمعادالزنكاط500255ً

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌاسٌناعظٌم500256

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحفٌظزكراوي500257

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالحسٌنبوهوش500258

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلحسنالموس500259

13التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمٌنةحكوش500260

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحفٌظةامنصور500261

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعفاؾمرتبط500262

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلطٌفةلمخربش500263

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاحمدالبودرٌبلى500264

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسمٌرطوس500265

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةرفٌقةاشمٌل500266ً

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخالدالزركان500267ً

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةبهٌجةقرٌش500268

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةأحمدباٌعل500269ً

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالكرٌم عبدامدجار500270
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةابتسامالصرهٌن500271ً

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةربابالسلٌت500272

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمصطفىالمؽاري500273

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخدٌجةاركراك500274

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسمعٌلعمري500275

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةأمٌنةالشتوك500276ً

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالصمد عبدلوبٌز500277

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلحسنلمكردس500278

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنادٌةالخال500279

14التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةزكرٌاءبودان500280ً

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحسناءالهبٌل500281

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالرزاق عبدالدهب500282ً

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالكبٌر عبدالراج500283ً

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌاسٌنحاسان500284ً

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدهللاامعاٌن500285

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌوسؾخزناوي500286

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفتٌحةبنصادق500287

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاللطٌؾ عبدأكشٌري500288
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاسماعٌلاقروان500289

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمرٌماوبورحٌم500290

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعصامالدباغ500291

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةأٌوبجبور500292

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالمجٌد عبدبوخرٌص500293

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالزهرةحدبابا500294

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدالحمٌداجحٌبق500295

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةثورٌةزرزوؾ500296

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحسنمبروك500297

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسمٌةالزعٌم500298

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاطمةادجاها500299

15التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالمجٌد عبدالقاسم500300ً

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمرٌمالنواري500301

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةهشامالخافق500302

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحفصةبوقنطٌر500303

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسارةخمٌل500304

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدالنبًاسلٌمان بن اٌت500305

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةأمٌنةاحناق500306
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالرحٌم عبدالكمون500307ً

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالعزٌز عبدالمنان500308ً

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاتحةحسان500309

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحمٌدالحافظ500310ً

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعمرالحٌان500311

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدااللهالخٌل500312ً

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحفٌظةتوري500313

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةبسمةأمزٌد500314

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسمٌرمحات500315ً

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعادلاحمٌمو500316

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةإٌمانموقف500317ً

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسعٌدفارس اٌت500318

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسمٌرةامٌد500319

16التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌوسؾزهٌر500320

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالٌاسالري اٌت500321

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةرشٌدقرقوب500322

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدااللهالفرواح500323

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخالدلقدٌم500324
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدالحٌان500325

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاٌمانبنعٌسى500326

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخالدالكطاب500327ً

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةابتسامالضاوي500328

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةشٌماءصاح500329ً

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالؽفور عبدالفاطم500330ً

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةبدٌعةبلقاضً أٌت500331

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحفٌضعلوي حسن دٌدي500332

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعٌمادالطلح500333ً

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاٌوبسعٌد500334

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحمٌدبابوٌه500335

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالرجاء عبدالخرزٌة500336

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةأمٌن محمدبٌجو500337

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌاسٌناكرٌش500338

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمداالحمر500339

17التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةوفاءعتٌق500340

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةرشٌدأوبٌه500341ً

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحلٌمةبوٌش500342
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاطمةالوجان500343ً

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخدٌجةالطٌحة500344

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةصفاءمجوار500345

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدالعزٌزالعراب500346ً

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحموحدو اٌت500347

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخالدجبار500348

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاطمةالشرقاوي500349

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنسٌمةحجٌب500350

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلحسنبوخماج500351

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةبوشرٌطنادٌة500352

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنورةبوموكاي500353

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةطهفرقد500354

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةهشامكحول500355

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدافارس500356

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحسنالطالب بن500357

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالحسنأوبال500358

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةملكةسطٌح500359

18التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخدٌجةاوبال اٌت500360
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخالٌداعمٌري500361

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاطمةحفٌظ500362ً

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحنانالحطان500363ً

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالمصطفىأموس500364ً

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحنان اللةالتوٌت500365ً

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةوفاءرواي500366

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسعٌدتحمت500367

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةزهٌرةبلحمرة500368

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفراحافرٌاض500369

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاٌزةمروان500370

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةودادالهروم500371

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسهامعبدون500372

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلحسنبؽوس500373

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخدٌجةبلبزار500374

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاإلله عبدالحموم500375ً

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةهجربودحٌن500376

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالتزلتًفتٌحة500377

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخدٌجةببرد500378
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمد¨ضابٌش500379

19التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخالدعارؾ500380

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمرٌماسختٌر500381

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحجٌبةاباخور500382

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةجمالبوشة500383

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمرٌممستور500384

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمرٌملهزٌل500385

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعمراسوكا500386

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةؼزالنالحروك500387ً

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخدٌجةنمؽارن500388

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدالكرٌمالقنطاري500389

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلحسنأكوشام500390

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةلٌلىالراٌس500391

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةإلهامالعلوي500392

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسارةهبال500393

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاطمةهمو نٌت500394

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالمنعم عبدلهجوج500395

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالعزٌز عبدبنبن500396ً
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنعٌمةمحات500397ً

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالهاشمًبات500398ً

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاطمةالكابوس500399

20التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةزهراءالنائر500400

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالمختارالخراز500401

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالخبٌر عبدمرزوك500402

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالزهراء فاطمةحمجٌت500403

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمصطفىاهمو500404

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسومٌةالجواد500405

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالمختار محمد ادامؽارادامؽار500406

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدالؽنًلشهب500407

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعزالدٌنؼٌبش500408

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاطمةبهوم500409

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةكنزةاحنكٌر500410

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالفتاح عبدقرباش500411

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدعبو أٌت500412

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌاسٌنالؽدوٌن500413ً

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحمزةالحروك500414ً
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنادٌةأبوتزارت500415

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةرجاءالزهٌري500416

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةؼزالنبنمهنان500417

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةابتسامبنبقال500418

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌامٌنخردي اٌت500419

21التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةوفااءازوٌزي500420

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحفصةبورماح500421

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةثورٌةسدٌد500422

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةرضىالبصطام500423ً

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالحسٌنابرٌجا500424

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسكٌنةمداد500425

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةوفاءالنساب500426ً

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسلمىسدرة500427

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمولودجاعى500428

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالعزٌز عبدوسو500429

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمرٌمالسباع500430ً

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالزهراء فاطمةاسباٌب500431ً

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعمرلكروك500432ً
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفٌروزبلؽزوان500433ً

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاكراماسباٌب500434ً

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةربٌعةبوالدكٌك500435

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمرٌمالحمرط500436ً

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخدٌجةابهاوي500437

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةزهرةلعسري اد500438

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاطمةالقام500439ً

22التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخدٌجةامؽار500440

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالزهراء فاطمةالعلم500441ً

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسعٌدبوحماٌد500442

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةؼزالنالحٌة500443

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعزٌزوحمان500444

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحسناجرٌؾ500445

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةحلٌمةتكجدت500446

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنجٌبالزهور500447

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفاطمةشقري500448

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعمرافقٌر500449

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةزاٌنةمنصور اٌت500450
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةاسماعٌلأمخشون500451

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدااللهقنشان500452ً

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالمختارالعسري500453

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدالطالب اٌت500454

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدالنعٌمخطاري500455

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالحكٌم عبدحمٌم500456

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالعٌد امهللا عبد ناٌت500457

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةدلٌلةصالح500458

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعبدااللهالمنصوري500459

23التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالقادريمحمد500460

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالؽنً عبدلمرٌس500461

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةؼفرانالؽالم500462ً

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةٌاسٌنأعراب500463

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالرحمان عبدالملوك500464ً

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةبرٌكدموح500465

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسعٌدمقتبس500466

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعادلبونوار500467

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةخدٌجةوحمان500468
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةنورةعود500469

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةكرٌمسرور500470

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةعمراتركا500471

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالحكٌم عبدعلً اٌت500472

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسعٌدمجاهد500473

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدبورومانة500474

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةفوزٌةالكوزي500475

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةسكٌنةالسفٌس500476ً

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةمحمدلمٌن500477

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالزهراء فاطمةمومن500478

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةالحسناشفود500479

24التأهٌلٌة البخاري ثانوٌةهشامعصفور500480

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةفاطمةالنحل500481ً

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةحسنأوبٌه500482ً

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعزالدٌنلمٌن500483

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةخدٌجةهللا رحمة500484

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةجمالبنبن500485ً

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةنزهةلمشاوري500486
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاحمدحفٌظ500487

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالصمد عبدالزٌادي500488

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمحمدورحو500489

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةصحرهٌالؾ500490

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمحمدلبهالة500491

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةهندبوزرود500492

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبدالرحمانالنشاط500493

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاللطٌؾ عبدالطالب اٌت500494

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةرشٌدةالفقٌر500495

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةابتسامحضري500496

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةودادالكمون500497ً

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعائشةأقدٌم500498

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسهامادوٌرانً بن500499

1التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعائشةبلومو500500

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالحمٌد عبدافقٌرن500501

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةخدٌجةالزٌت500502ً

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةأحمدشٌطاش500503

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسعادالسوس500504ً
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةجمٌدالمدقاوي500505

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمً الحماسعٌدة500506

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةهللا عبدنعت500507ً

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالرزاق عبدخٌة500508

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالجلٌل عبدالسوس500509ً

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةرجاءعلوان500510

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةنورةحداد500511

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمحمدفارح500512

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمحمدٌحً حمو اٌت500513

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةرشٌدارخسٌس500514

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسمٌرةالشهدي500515

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاٌمانسعٌدو500516

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاحمدالشٌهب500517

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةحناناموزك500518

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعمرالقٌروح500519

2التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمحمدعلً اٌت500520

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالهاملبارك500521ً

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمصطفىاهمو500522
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةحبٌبةبوتدؼارت500523

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاللطٌؾ عبدأوتٌالت500524

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمصطفىالمحجوب اٌت500525

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبدالمجٌدبلقاٌد500526

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمباركبوامزكان500527

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعتٌقةافشدؼٌػ500528

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةلحسنعوٌس500529

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعصامحمٌد بن500530

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبدالعزٌزبودالل500531

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالصادق عبدندٌم500532

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمحمدبوسالم500533

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعادلزرمون500534

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبدالصمد مواليأمدجار500535

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةإسماعٌلالصالح500536

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمحمدشاكر500537

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةلطٌفةادرٌسً المدن500538ً

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةنادٌةالنٌؾ500539

3التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمٌنةبازي500540
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالناصر عبدالمودن اٌت500541

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةكمالالمودن500542

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةفاتحةلشقر500543

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبدهللاحمد با اٌت500544

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمنٌةاؼرٌس500545

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالفنٌشًٌاسٌن500546

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالحسناحدو500547

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةوئامامرابط500548ً

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةرقٌةكضان500549ً

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسعٌداصبان500550

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاللطٌؾ عبدعدعود500551

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمرٌمدخمات500552ً

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةحسنبال500553

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمصطفىجاطاا500554

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاٌوبمهدب500555

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةموسىبنؽازي500556

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةجمٌلةعزٌزي500557

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمٌنةعلً اٌت500558
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةرشٌدشكري500559

4التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةرشٌدبوشة500560

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالحسٌنابها500561

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمحمدالراٌس500562

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمحمدالقلعاوي500563

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبداللطٌؾواعتو500564

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالٌاقوتموبسٌط500565

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةخدٌجةالطاؼ500566ً

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاللطٌؾ عبدأفقٌر500567

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسفٌانلؽرٌس500568ً

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسعدٌةحسو500569

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبدالرحمانبوهمتٌن500570

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةأحمدخالدي500571

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةهٌامالتاج500572

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةملٌكةحسو500573

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةكرضٌانالدٌن عالء500574

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةٌوسؾانمٌرة500575

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمحمداوصكا500576
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةكرٌمالفارس500577

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالزهراء فاطمةالقاض500578ً

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةٌوسؾالصدٌق500579

5التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةفاطمةالطرش500580ً

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمرٌمالعالم500581

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبدالرحمانوحمان500582

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةؼٌثةبقاس500583

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةخولةالناض500584ً

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسامٌةجمال500585ً

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةجمٌلةبوخالد500586

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةرشٌدةالدباغ500587

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعزالدٌنكوكو أٌت500588

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمرواننعرة500589

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةجوادالفقٌر500590

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةلعزٌزةلفطح500591

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالرزاق عبدمساعد500592

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةنادٌةعزام500593

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةٌونسالبهجة500594
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةنعٌمةشتته500595ً

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمباركباحمو500596

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالحسٌنالبحٌرة اٌت500597

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالحسٌنالقسٌة500598

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمحمدحفٌظ اٌت500599

6التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةفاطمةاوبهى500600

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةنورةوكرٌم500601

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةحنانالبحٌرة اٌت500602

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةنورالدٌنبوتشع500603

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبدالكبٌرالٌزٌدي500604

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاللطٌؾ عبدالفارس500605ً

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةخدٌجةبلقاض500606ً

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسفٌانبونوار500607

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةٌوسؾكروم500608

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمصطفىأبوهان500609

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمصطفىالراٌس500610

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاللطٌؾ عبدجمح500611

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاٌم اٌوبسكرات500612
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةحمٌدكركوش500613

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةنسٌمةالؽزال500614ً

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبدالجلٌللحمام500615

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةرشٌدلحمام500616

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاٌمانمانح500617

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةبشرىالبٌضاري500618

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةحناناعتٌق500619

7التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالكبٌر عبدالعزري500620

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسعٌدالفراس500621ً

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسعٌدبوخماج500622

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالحً عبدالرزٌق500623ً

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةامٌنالدركاوي500624

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةفاطمةرضوان500625

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةرشٌدمشكوك500626

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمحمدفهد500627

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةفاطمةخبان500628

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالتهامًعدعود500629

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةابراهٌماحناٌش500630
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةخدٌجةبنشقرون500631

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةصباحالسفر500632

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسفٌانالعكٌدي500633

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمدٌحةابال500634

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةرضواناركمان500635

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةنجاةالبهجى500636

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعمرحزداك500637

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةحمزةالعالً عبد أٌت500638

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمحمدبابا اٌت500639

8التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةفٌصلابرار500640

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالمختارالطوٌل500641

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاحمدلهالل500642

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةرشٌدمجوط500643ً

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةابتسامخربوش500644

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالبشٌرمانع500645

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسعٌدةمنتصر500646

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالمهديكرما500647

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالمحجوبالناشط500648ً
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اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةملوكةأمزٌل500649

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسعٌدةفصاٌص500650ً

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعدنان مواليالنورط500651ً

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةهشامفنت500652ً

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةحامٌدسٌدان500653

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةبوبكرالمعبدي500654

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاسماعٌلبلخضر500655

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبدالعزٌزعدعود500656

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسمٌرةجالٌدي500657

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالحسٌنكب500658ً

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالسعدٌةصماد500659

9التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةبوجمعةاخباز500660

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالجلٌل عبدعمارة500661

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعمرالؽموري500662

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةلٌلىبقاس500663

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةخدٌجةعبو500664

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةٌوسؾتابنت500665

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةلحسنمرزوك500666
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10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمصطفىالمنصوري500667

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةجمالببار500668

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةملٌكةبقاس500669

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةجهادتكطاك500670ً

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةٌاسٌنؼرزة500671

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةخولةجعٌدان500672

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالزهراء فاطمةالنمٌري500673

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالجلٌل عبدالعوام500674ً

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالحبٌبعدي أٌت500675

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةخدٌجةاإلمام500676

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةٌوسؾالبقال500677ً

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالهامالتائب500678

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالجبار عبداإلمام500679

10التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبدالمالكمرض500680ً

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالعزٌز عبدالعرش500681

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالسعدٌةاكرام500682

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعتٌقةالناصٌح500683

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمحمدطالوع500684ً
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11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةامٌن محمدالصخٌري500685

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةرشٌدبروك500686

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبدالصادقأبوهان500687

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةلحسنالدٌر500688

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالرحمان عبدادرحو500689

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبدالباسطالزٌتون500690

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةكمالبوعزاوي500691

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسمٌةالحاتم500692ً

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعزالدٌنلكرد500693

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالحق عبدالفكري500694

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعالًضبع500695

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالحسٌنسقام500696

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالهادي عبدابزٌزو500697

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالصادق ابراهٌمالجبٌر500698

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسعادالرشٌد500699

11التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمٌلودحنصال500700

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةنوالابوالفرج500701

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةٌاسٌنحملٌري500702
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جماعي استدعاء

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةنجٌةسكم500703ً

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسكٌنةلحسن اٌت500704

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةفاطمةالمسعودي500705

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمونٌةالباه500706ً

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالمهدي محمدبنشقرون عٌبود500707

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةنوالالبور اٌت500708

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالقرضٌضمحمد500709

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةرجاءالرام500710ً

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمٌنةالخرواع500711

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعفاؾصبري500712

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةفاضمةمحمود500713

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةنورالدٌنأنجار500714

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةابراهٌملبرٌدات500715

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةاحمدالسعادة ابو500716

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةحسناءاؼٌشا500717

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمباركزكٌر500718

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةٌونسالنوح500719ً

12التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةفاطمةأبنكو500720
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13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةلبنىكحواش500721

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعمرالمودن500722

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةلٌلىبعنان500723ً

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةسناءنبولس500724ً

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةزاٌدالوال500725ً

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةٌوسؾاكزول500726

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةكملٌةالزاوي الشرٌؾ500727

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةلعزٌزةالصبري500728

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالعالً عبدوادوكو500729

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةحسنوحمان500730

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمونىجرٌف500731ً

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالوهاب عبدالمدنان500732ً

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةمزٌلًرقٌة500733

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعبداللطٌؾاشضم500734ً

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةلحسناتوش500735

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةخولةكران بن500736

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةالعزٌز عبدإجٌخ500737ً

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةنورالدٌنالجفري500738
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13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةعائشةحسنة500739

13التأهٌلٌة العربً ابن ثانوٌةماجدةالمستقٌم500740

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةٌوسؾزعري500741

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسعٌدةبلول500742

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمحمدادرٌس500743ً

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالكرٌم عبداالنصاري500744

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعمرراشد500745

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمحمدبومال500746

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةحسناءبوحافة500747

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمرادالباز500748

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةابتسامهثمان500749

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالحسانًفتٌحة500750

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةؼزالنالهبٌب500751ً

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةرشٌدااللن اٌت500752

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةملٌكةورٌدي500753

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمحمدوالداه500754ً

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةلحسناكوك500755

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةهشامالفرعون500756ً
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1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةادرٌسبوؼزاوي500757

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسعٌدالؽجدام500758ً

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةملٌكةالنصف500759ً

1اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالمهديبلى500760

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالمجٌد عبدخالوق500761ً

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسناءحرج500762ً

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةلبنىاوتزوؼٌت500763

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةبهٌجةاحرٌطة500764

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةٌاسٌنزراك500765

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسكٌنةالطالب أٌت500766

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةٌونسالخضٌر بن500767

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةلطٌفةالكروٌز500768

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةاجمٌعةاالدرٌس500769ً

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةلٌلىالحامل500770

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةحسنابراح500771

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةبشرىلفرٌد500772

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةحسنبنضام500773

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةكمالالمظفر500774

43/127



رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمرٌمالفدل500775ً

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعبدالرحٌمالضامن500776

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسكٌنةطلٌل500777

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالرحٌم عبدالمرابط500778

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةشوقًاهنٌنو500779

2اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعمرمنتصر500780

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةٌوسؾلحسن أٌت500781

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمحمدارشٌد500782

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةحلٌمةالحكماوي500783

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةثورٌةالبحٌح500784

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةأمٌنةعكوب500785ً

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمٌنةادروج500786

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةنعٌمةالعلم500787ً

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعبدالفتاحابوالدهاب500788

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةامالالتوم500789ً

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةحسناءالتوم500790ً

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسوكٌنةالدباغ500791

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةلحسنجعبة500792
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3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمحمدلفرٌع500793ً

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةإبراهٌمأمدجار500794

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةرشٌدةالعالم500795

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةٌاسٌنكرٌم500796

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالحسٌنامدوش500797

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةأسماءالناصري500798

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةنزهةمٌمون500799ً

3اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةفتٌحةؼالب500800

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةامالحنان500801

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالرحمان عبدازكاغ500802

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةابلقاسلحسن500803

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةأماللبدٌوة500804

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةملٌكةالبطاري500805

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالزهراء فاطمةبرمو500806

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةلٌلىالرماش500807

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمحمدهاشم500808ً

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعبدالعالًالطالب اٌت500809

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةحسناءشرٌؾ ناٌت500810
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعائشةلكرون500811ً

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةاسماءالعزٌز500812

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةفاطمةعشوق500813

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعائشةحسٌب500814

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالعزٌز عبدشلو500815

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعبدااللهالشاوي500816

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسمٌرةحجٌب500817

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةكماللؽالم500818

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمرٌمالسٌدي500819

4اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةبشرىرحال500820ً

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةحسناءالفاتح500821ً

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمٌلودةقسام500822ً

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعبدالقادرموما500823

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسلمىالبشٌري500824

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسناءبهاج500825

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةكرٌمالواصؾ500826

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةطارقالحلوي500827

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةكرٌمةبالغ500828
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المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةابتسامالعمراوي500829

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةاٌمانبٌوض500830

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةماجدةاخٌاط500831

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةحسنلطرش500832

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةرضىرزق500833

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةنادٌةامرٌزٌق500834

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسارةلخوٌمة500835

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةكرٌملمؽنبر500836

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعمرالصناؾ500837

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةنزهةبوروا500838

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةبهٌجةالرحة بن500839

5اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالرحٌم عبدفكار500840

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعبدااللهبدر500841

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمحجوبةبوزٌدي500842

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسومٌةعزوز500843

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةفاطمةاوحان500844

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةاحمدمنوال500845

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعبداللطٌؾالفار500846
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة
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اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمباركخوب500847ً

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةخدٌجةلمام500848

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمرٌمسعٌد اٌت500849

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالكبٌر عبدالدٌب500850ً

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةزهٌربلقائد500851

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالمهدي مواليمصباح500852

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةادرٌسالزٌن500853

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةؼزالنالسباع500854ً

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسعٌدتلمة500855

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةكرٌمةلعتٌرٌش500856

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةادرٌسالخالدي500857

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالزهراء فاطمةقوٌدر500858

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةخولةالخربٌب500859ً

6اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةٌونسزٌبق500860

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةفتٌحةكوكلو500861

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمحمدعٌس500862ً

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةحمزةالفتواك500863ً

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالواحد عبدحفٌظ اٌت500864
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة
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2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةابراهٌماوزكٌض500865

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعائشةزرٌف500866ً

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةبهٌةالشمخ500867ً

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةكوثرالقدراوي500868

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسة\اسماءامكرود500869

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالمولى عبدالنعوم500870ً

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالزهراء فاطمةحٌاط500871

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةحمٌدالعالم500872

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمحمدالراٌس500873

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةكمالالعنبري500874

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةٌوسؾبالخرازٌة500875

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعمرشكري500876

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةزكرٌاءاالدرٌس500877ً

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالعزٌز عبدالعزٌري500878

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةبدٌعةؼانم500879

7اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةاحمدحج500880ً

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةزهرةاخوي500881

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةثورٌةمسموح500882
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةفتاحشران500883

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعبدالصادقالخالق500884ً

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمنىلعرٌش500885

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعزٌزالرمٌق500886ً

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةخدٌجةساٌوت500887

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةوفاءسواس500888ً

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمحجوبةبوحدوي500889

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالزهراء فاطمةعازل500890

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمصطفىالعلم500891ً

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةحسن مواليالراجع500892ً

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةفارسبوهرٌس500893

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةاللطٌؾ عبدالعٌدي500894

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمصطفىلوشك500895ً

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةاحمداسلٌمان500896ً

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةحسندهٌب500897ً

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعبدالعزٌزوفوتا500898

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةاٌوبالحفٌان500899

8اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمٌلودبلحٌمر500900
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعمادكراع500901ً

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمحمدلطف500902ً

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالجلٌل عبدالماض500903ً

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةامٌنةالفاضل500904ً

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعبداللطٌؾامٌح500905

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعبدالكبٌرمربوح500906

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالحكٌم عبدالناج500907ً

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةخدٌجةاسٌاخ500908

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعادلبات500909ً

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالزهراء فاطمةالؽالٌب500910ً

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةودادمتٌح500911

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالحسنجمال500912

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالجلٌل عبدابرٌك اٌت500913

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةأحمدأكضاش500914

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعادلالكلول500915ً

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسناءالعابد500916

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةهشامحامدي500917

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمارٌةالنصري500918
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شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةخدٌجةادرٌس500919ً

9اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالزهراء فاطمةاجدو500920

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةلبنىالعابد500921

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمحمدالحٌمر500922

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالهامعردال500923

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةربابالعسري بن500924

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةمحموداعلً مبارك اٌت500925

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةبوسالمبوالطرحات500926

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسعٌدةالمودن500927

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالرحٌم عبدشكري500928

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالحق عبدبوطعام500929

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةخالدزكوك500930

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةنورالدٌندفال500931ً

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالزهرةالفوال500932

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةسناءالقاضً اٌت500933

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةهشاملحرك500934ً

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةعبدهللامبتسم500935

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالكرٌم عبدوهاج500936
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جماعي استدعاء

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالحسٌنبنسعٌد500937

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةالكرٌم عبدالخٌاض500938

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةخالدهدهودي500939

10اإلبتدائٌة الزهراء مدرسةادرٌسبنٌونس500940

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةدرٌسلؽروش500941

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسعٌدأحنٌض500942

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعواطؾالدرٌش500943

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةخدٌجةالهراس500944

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالكرٌم عبدلوكزار500945

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةزهرةالحمري500946

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعزٌزنصر500947

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةٌوسؾاكوار500948

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةلبنىبوجمل500949

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةلحسنبوٌشو500950

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةاشراقبوجمل500951

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةاملخٌاط500952ً

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةٌونسبنسعٌد اٌت500953

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمدلخضر500954
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اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةٌونسحالب500955ً

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحجٌبةسعٌدو500956

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةٌاسٌنابلعٌد500957

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةرضىبلوش500958

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةخالدمحات500959ً

1التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسمٌرٌامنة بن500960

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمدابوي500961

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةاسماءمحات500962ً

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمروانعٌمارة500963

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةنجاةاجوٌدة500964

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةأحمدأستٌتو500965

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالزهٌد مواليالعلوي500966

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمٌنةأشكاج500967

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمصطفىالعروس500968ً

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالفتاح عبدالصبهان500969ً

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةاٌمانالساجد500970

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالمصطفىرفٌع500971

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةاسماعٌلبرنٌش500972
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسفٌانبنعٌسى اٌت500973

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةكبٌرةبرٌوي500974

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسكٌنةبركة500975

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالهدى نوردادة500976

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحسنالساق500977ً

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةكلثومالحرش500978

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسكٌنةوشن اٌت500979

2التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالحكٌم عبدالطٌر500980

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةخدٌجةالجكان500981ً

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالمجٌد عبدالبرٌان500982

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمدامحند السٌد أٌت500983

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعائشةخمو500984

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةكلثومالحجام500985

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمصطفىبوعدي500986

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحمٌدامها500987

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةخدٌجةعال500988

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالطٌبالبرٌان500989

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعمارحماندٌة500990
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةوجدانعبس بن500991ً

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةدنٌاالدوادي500992

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةهللا عبدفوز500993

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةابتسامطالب500994ً

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةزهٌرةالعاتق500995

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةزهٌرةالبدلة500996

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحٌاةامؽٌض500997

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمرٌمالبوعنان500998ً

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمرٌمالرحمان عبد اٌت500999

3التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسمٌرةسالم501000

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةأنوارلشهب501001

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةهشامبوكور501002

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةخدٌجةبلموٌس501003ً

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالحٌاة نورنفاح501004

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمدوعزٌز اٌت501005

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحنانالمراكش501006ً

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةفراجًالؽالوي501007

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالصمد عبدالشافع501008ً
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالفتاح عبدمبسط501009

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةخدٌجةبال اٌت501010

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسارةحامة501011

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةزٌنبفتٌس501012

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةخدٌجةاجحٌات501013

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالرزاق عبدالنحكام501014ً

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةجمالالطاهري501015

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعزالدٌناعمٌم501016ً

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةنجاةبرٌر501017

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةنواللمسوكر501018

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسمٌرةاؼنٌمة501019

4التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالعربًأكدول501020

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةنهٌلةبوراوي501021

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةرضوانزبٌدو501022

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةرشٌدالحسٌن501023ً

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحنانالوردي501024

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةابتسامعاشر501025

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالحسٌنالقاضً اٌت501026
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحمٌدابوفاطمة501027

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحسناءأقجاو501028

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحٌاةالعجٌن بن501029

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةفاطمةالخالص501030ً

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةهجربوالصدال501031

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةوفاءالسرسار501032

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةفاطمةبنرحو501033

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةبشرىقصطالن501034ً

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةٌحٌىاكٌدر501035

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةإسماعٌلالعلوي501036

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةنادٌةاوخراز  اٌت501037

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالجلٌل عبدبدلة501038

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمدالخالدي501039

5التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمداللوز501040

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسمٌرالعوف501041ً

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةوفاءرشٌدي501042

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعائشةبرٌوي501043

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةاٌمانالحداوي501044
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالرحٌم عبدعلً اٌت501045

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسعٌدحٌمودي501046

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةرجاءمعاوٌة501047

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةجمٌلةواحدو501048

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمرٌمالكبرٌت501049ً

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةجمالأشوناض501050

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالهامؼباش501051

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةابراهٌمفكري501052

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالزهراء فاطمةزروال501053

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالحق عبدببوجة501054

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةنجٌةالودان501055ً

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالزهراء فاطمةالعاندي501056

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةبوسالمأكراب501057

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةكبورةالحمداوي501058

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعزٌزةالبوؼات501059ً

6التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةخدٌجةابرطاح501060

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعفٌفةاسدٌرة501061

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعمرجمٌل501062
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالبظلةمحمد501063

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةجمالالسلٌمان501064ً

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالمومن عبدلؽري501065

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةبوشرةالشات501066ً

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةملٌكةالخربة501067

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةنجاةاللود501068

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةانصاؾادم501069

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعائشةادرٌب501070ً

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةجمٌلةالمنه501071ً

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةجمالالعرب501072ً

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالرحٌم عبدامكرود501073

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحنانشهب501074ً

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالمصطفىالكنٌش501075

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمدالخنات501076ً

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالعٌد امبودل501077ً

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالعالً عبدالكوراري501078

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةتمٌمسعٌد501079

7التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةجوادكداري501080
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمدشباح501081

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسكٌنةهند501082

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالرزاق عبداعنٌنٌر501083

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمدلحمر501084

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةلمٌاءهند501085

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالحسنحماط501086

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالعالً عبدالرافع501087ً

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالسعوديالطٌاب501088ً

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمباركنجال501089

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةخٌرةالسمالل501090ً

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمرٌمالورض501091ً

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةأمٌنةامجنح501092

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالحسنالرسموك501093ً

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمورادالعزوزي501094

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةجوادالبوري501095

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةٌاسٌنبوسكتن501096

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةابراهٌمأمؽار501097

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةامباركةالعرش501098
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2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالحسٌنبجدٌد501099

8التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةنورةشبان501100ً

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةكمالتشلٌح اٌت501101

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالحسنكٌوال501102ً

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالزهراء فاطمةبرعوز501103

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةخالدالبردون501104ً

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعمرافٌس501105

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحلٌمةالعٌش501106

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمٌنةالكابوس501107

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالحق عبدرحو501108

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةودادالفنٌر501109

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسهاماكزال501110

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالكبٌر عبدالجنان501111ً

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةثورٌةعٌوش501112

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةاسماعٌلحمدان اٌت501113

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةأمٌنةأوراع501114ً

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةكبورلٌمون501115ً

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةٌاسٌنبوكستان501116
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةرشٌدبنحدٌة501117

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمدالسكوري501118

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةبشرىاكزال501119

9التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحلٌمةامونٌش501120

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسومٌةالعلم501121ً

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحنانأبٌرٌك501122

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةامٌنةجادي501123

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةفاطمةابوحدوا501124

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةامٌنةكعبار501125

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالحسن محمدالمبروك501126ً

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةرجاءلهواوي501127

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةنزهةالخلف501128ً

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةطارقالشبان501129ً

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةاسماعٌلبامٌك501130

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةخدٌجةالؽزال501131ً

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحسٌنالسكوري501132

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمداوبال501133

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمدزلٌم501134
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالحفٌظ عبددادة501135

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسعٌدةهاٌمون501136

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالهامقٌدا501137

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسفٌانمعوز501138

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةزلٌخةمصباح501139

10التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالرحمان عبدالمرطوب501140

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةاالله عبدلدراع501141

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحمٌدعدي اٌت501142

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمدالعثمان501143ً

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةفرٌدةالٌزٌد501144

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةٌاسٌنالسالم501145ً

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالعزٌز عبدأومساط501146

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةؼزالنالعضراوي501147

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةابراهٌممساعد501148

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمرٌمرفٌع501149

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةلحسنزٌدان501150

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالعلمًلهدٌل501151ً

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةؼٌثةالزرودي501152
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالحسناكسٌم501153

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالصادق عبدالراوي501154

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعبدالرحٌماجببدي501155

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعالًشوٌعر501156

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعبدالمطلبالحجام501157

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمدلخلوف501158ً

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةتوفٌقسرور501159

11التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعبدالفتاحالتهام501160ً

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةخدٌجةنعٌم501161

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالواحد عبدحمٌد501162

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسكٌنةارحٌمٌن501163

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعبداللطٌؾالرشٌدي501164

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةزٌنببوستة اوالد501165

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةالمهديعابدٌن501166

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةمحمدصابر501167

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحسناءازرٌعة501168

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةبٌباشوٌعار501169

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةادرٌس مواليالفارس501170ً
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةسلمىزقال501171

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةلحبٌبجاٌت501172

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةجمٌلةبهً اٌت501173

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةفاطمةالدكال501174ً

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةإٌمانحست501175ً

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةٌاسٌناركاٌك501176

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةعزٌزمنصور  اٌت501177

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةكبٌرةسلمون501178

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةحنانؼرنٌت501179ً

12التأهٌلٌة التقنٌة الثانوٌةٌاسٌناشباك501180

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةسعٌدمحند اٌت501181

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمارٌةوارزاز501182

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالحكٌم عبدتٌؽٌرت501183

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةبنقدور اٌتمحمد501184

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمحمدنحل501185ً

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالفتاح عبدلحمر501186

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةٌاسٌنصالح بن501187

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةنعٌمةبال سً اٌت501188
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمحمدفٌلحشوؾ501189

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالكرٌم عبداحرٌدة501190

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةرضاالمادل501191ً

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمحمدحٌان501192ً

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمحسن الٌاسلؽالغ501193

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةلٌلىالفركال501194ً

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةفدوىعطٌات501195

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةنادٌةمزي501196

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةحكٌمةسالك501197

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةٌاسٌنالصؽٌر501198

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةحفصةاٌبا بن501199

1االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةسعٌداالطرش501200

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةكرٌمالواس501201ً

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالجبار عبدمالك501202ً

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةرشٌدالناصري501203

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةلٌلىالمناوي501204

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةجمالبلعٌد501205

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمرٌمبندي501206
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالزهراء فاطمةبوعدي501207

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةأسماءالكداون501208ً

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالزهراء فاطمةاندجار اٌت501209

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمحمداضمٌش501210

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةكمالؼٌط501211ً

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةفتٌحةالخلفاوي501212

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةحسناءبلحنٌن501213

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةرضوانسعود501214

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةؼزالنسعٌد اٌت501215

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةعلًالساخ501216ً

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةرجاءاالنصاري501217

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةرشٌدالطالب501218

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمحمدمبروك501219ً

2االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةرشٌدابرٌهوما501220

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةكرٌمةالورز501221

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالهادي عبدالقبور501222

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةإسماعٌلبوطاك501223ً

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالحسٌنالمودن501224
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةنورالدٌناشبان501225

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةخدٌجةعدنان501226

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةجمٌلةشبالل501227

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةوفاءالبادي501228

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةخٌرةمحات501229ً

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةحكٌمةالمقدم اٌت501230

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةندىالتباري بعدان501231

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةلطٌفةبلخالة501232

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةفاطمةشوٌدي501233

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالهامالؽضبان501234

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالزهراء فاطمةبشكار501235

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمحمدالفتٌن501236ً

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةكرٌمةاوجاو501237

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةجمالأبنكو501238

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةنبٌلةالؽالوي501239

3االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالصمد عبدبوتجٌجت501240

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةسعادلمزوضر501241

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةهاجرحناوي501242
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةسعٌدالخلوق501243ً

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةملٌكةالفقٌر501244

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةرشٌدلكرار501245

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةرشٌدالمزواري501246

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمصطفىارزٌك501247ً

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةفاطمةالزاو501248

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةاالله عبدبونصٌر501249

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالحسٌنؼرٌس501250

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةهشامالفاضل501251

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالزهراء فاطمةعزوز501252

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةجوادالمشٌش501253

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالزهراء فاطمةالكوري501254

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالفتاح عبدزاٌة501255

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةعبداإللهالنعٌمة501256

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةهندالعزٌزي501257

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةحسناءالحجام501258

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمحمدالصالح اٌت501259

4االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةلبنىاحراٌف501260ً
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة
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2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةنادٌةالهوس501261

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةنجاةعدي اٌت501262

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةفوزٌةالنوٌن501263ً

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةنوالسعٌدو501264

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةسعٌدةحم501265ً

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمحمداحمد اٌت501266

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةعزٌزبوكٌوض501267

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةزهٌرةالبهات501268

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالمنعم عبدأبكور501269

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةٌوسؾفنان501270

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةجواداسبول501271ً

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةامٌنةالحفٌان501272ً

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةلحسناكضوان501273

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةعبدالرحمانامسلوات501274

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةجوادضعٌؾ501275

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةنادٌةكمال501276

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةعبدهللابوخالد501277

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةهللا عبدالمختار اٌت501278
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5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةحسنإبزي501279

5االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمصطفىاومحمد501280

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةفٌصلسفري501281

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمنٌرالكروم501282ً

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةحنانالوردي501283

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالصمد عبدالشرع501284ً

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةبشرىباحسٌن501285

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةامٌنةالصدٌق501286ً

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةحلٌمةمالون501287ً

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمصطفىالمنصور501288

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةبراهٌمالعرج اٌت501289

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةهشامبوطالب501290

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمحمدلعرٌشة501291

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالؽانً عبدالتباري501292

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالهادي عبدالصبار501293

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةفاطمةمرتدي501294

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةعمرأزناك501295

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةلٌلىالمعطصٌم501296
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6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةفاطمةنعٌم501297

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةخدٌجةصدق501298ً

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةحنانزروال501299

6االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمصطفىموصلح501300

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةنادٌةالكرماع501301ً

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةٌاسٌنالمعاش501302ً

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالكبٌر عبدبوطالب أٌت501303

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةكلثومالبرٌق501304

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمصطفىاشعو501305

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةعمرالناج501306ً

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةسعادروشدي501307

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةفتٌحةاٌزٌل501308ً

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمحمدنعت501309ً

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةأحمدفوضٌل501310

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةصفاءالمنصوري501311

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةسعٌدأكصماد501312

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالعالً عبدباقشٌش501313

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةأحمدمحمد إبن501314
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7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةأحمدعقدت501315

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةبوعمرٌونس501316

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةلٌلىالتباع501317

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةسعٌدالنبً اوعبد501318

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةسناءمؽافري501319

7االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةابراهٌمبوجى501320

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةامالفهدي501321

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةنعٌمةعالل501322

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمحمدالعور501323

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةبوجمعةحمٌد501324

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالهاديبوسته501325

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةسهاماالنصاري501326

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةفتٌحةلؽرٌب501327ً

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةحلٌمةالصول501328ً

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمحمدعوج501329ً

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةامٌنةالحلو501330

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةزكرٌاءالؽوت501331ً

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةجوادبصالح501332
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8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةلحسنبا ناٌت501333

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةحسنسهٌل501334

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةخدٌجةنجار501335

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةالدٌن نورفورتان501336

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةربٌعةخرموش501337

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةعلًالمدنً أٌت501338

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةحمٌدالصاحٌب501339

8االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةسومٌةالعضل501340ً

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةعبداللطٌؾأرفوش501341

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةنجوىعٌادة بن501342

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةلحسناورؼٌز501343

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةخدوجالفقٌر بن501344

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةكمالماشت501345ً

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةرضوانالضاف501346ً

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةعثمانبندوش501347

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةخالدمساعٌد501348

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةاحمدكرٌاط501349

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمرٌمبواٌخؾ501350
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9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمحمدبولفرٌف501351ً

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةاحمدشماع501352

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةاللطٌؾ عبدأنفلوس501353

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةلٌلىمحات501354ً

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةصفاءادرع501355

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةعادلالمخنتر501356

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةسمٌربكزاون501357

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمباركتهداوي501358

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةمرادلمٌدي501359

9االعدادٌة الحسنً الحً ثانوٌةاإلله عبدالمنصوري501360

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمداحلٌق501361

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحكٌمةمرعوش501362

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالزهراء فاطمةبرقب501363ً

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلطٌفةالبحٌرة اٌت501364

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالكبٌرسعٌد اٌت501365

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحجوبةالطٌفور501366

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسهامالصلب501367ً

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعمادؼانم501368
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1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعمالكٌحٌى501369

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالهادي عبداشفٌرى501370

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفاطمةالبننات501371

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةملٌكةاوكٌل501372

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاسماعٌلالروٌزة501373

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسعٌدهللا عبد اٌت501374

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفتٌحةشرؾ501375

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالحسٌنلعدال501376

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةأحمدبشار501377

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالدٌن نوركنوي501378

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدبوسالت501379

1التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفرحالبوه501380ً

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعبداللطٌؾالطوٌل501381

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةبوشرىموجان اٌت501382

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةوصالالمرتحٌل501383

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاحمدعالل بن501384

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرقٌةكرشمان501385

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمٌنةالحاج أٌت501386

77/127



رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي
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2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخاتمةالمرابط501387

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةبدرالدٌنبكار501388

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌوسؾوارحو501389

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةماجدةعزوزي501390

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالكبٌر   عبدرزوق501391

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعتٌقةمعموري501392

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالحسنبوناصر501393

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدانجار501394

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاسماعٌلاحباٌدة501395

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعزٌزٌنبوع501396

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعادلادرٌسً منان501397ً

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلوبنىالطالب501398ً

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةؼٌثةالنسٌك501399

2التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرحٌم عبدالجعفري501400

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالكرٌم عبدسارٌع501401

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهشامالفاتح501402ً

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعبدالصمدالفرٌطٌس501403

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةأٌوبمربوح501404ً
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3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسعادالزاوي501405

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌاسٌنأح501406ً

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعدنانمسرور501407

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنورالدٌنبنهر501408

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةوفاءالقاضً أٌت501409

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةجوادالطاهري501410

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحبٌببٌزالفن501411

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدأحمد أٌت501412

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنادٌةزروري501413

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحٌاةالفالل501414ً

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحنانعبوش501415ً

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعماداوشٌشة501416

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفضمةالٌعقوب501417ً

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاحمدقنبوع501418

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةادرٌسالهندي اٌت501419

3التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةملٌكةداودي501420

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاسماعٌلالدباغ501421

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحسناءاشحا501422
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4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحسناءوامو501423

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالزهراء فاطمةقنبوع501424

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةؼزالنحٌدة501425

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرشٌداكعٌوس501426

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخدٌجةسهام501427

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةبسمةالرقٌق501428

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنادٌةالدرٌوش بن501429

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالدٌن صالحتاودي501430

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالسعٌدالعسري501431

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةأمجٌدالروكا501432

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسناءماران501433

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةوفاءوحسو501434

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةابراهٌمولمعلم501435

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌوسؾالراٌس501436ً

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلحسنبعلوش501437

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالزهراء فاطمةالتوفٌق501438

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدالروس501439ً

4التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالهامعاطؾ501440
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جماعي استدعاء

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالهادي عبدبحً بن501441

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسعادبرحمون501442

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهللا عبدعمر اد501443

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمداحماد عدي اٌت501444

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌاسٌناحسٌس501445ً

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالناصر عبدالطالب اٌت501446

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهشاممعلوم501447

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسناءالبوعنان501448ً

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةجوادالحباش501449ً

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنوالالتائب501450

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةأٌوبالروصاف501451ً

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحفصةمنبهج501452

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةصباحالتائب501453

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةطارقامداح501454

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرحٌم عبدالشتوك501455ً

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالسالم عبداوحسٌن501456

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرحمان عبدبان501457ً

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌسرىالقدوري501458
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جماعي استدعاء

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالدٌن عمادالسلهمان501459ً

5التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفاطمةراشق501460

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهشامالكلوط501461ً

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحلٌمةفرحات501462

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةبدٌعةاكٌس501463

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةصفاءالروك501464ً

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةبشرىاكٌس501465

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌوسؾصاف501466ً

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةكرٌمةأبارو501467

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلطٌفةحموزك501468ً

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدبوبكر أٌت501469

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرحٌم عبدالراشق501470ً

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخدٌجةبوبكر أٌت501471

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالمجٌد عبدحاج501472ً

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةجسنالعزٌز501473

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدأقشٌش501474

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالعزٌز عبدالبوهالل501475ً

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةابتساماوالدبناصر501476

82/127



رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة
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جماعي استدعاء

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسعٌدةمساعٌد501477

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعبدالعزٌزسرحان501478ً

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفتٌحةسهٌن501479

6التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةابتسامبوعزة501480

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌونسالمودن501481

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالعاطً عبدشقراوي501482

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعزالدٌنوردغ501483

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاٌمانطبوال501484ً

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةجمالالخراز501485

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالصادق عبدمطٌش501486

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحفٌظباسالم501487

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةثورٌةبنعلً اٌت501488

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنعٌمةالمهٌل501489ً

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعمرالمودن501490

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةأحمدالحمداوي501491

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنادٌةجعاد اٌت501492

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنوالهم بن اٌت501493

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةإسماعٌلأوزال501494
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7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرشٌدةزراري501495

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةابراهٌمامسعو501496

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالمصطفىرٌضوان501497

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةطارقالشراض501498ً

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةؼزالنالٌزٌدي501499

7التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسلوىالمزواري501500

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرحٌم عبدالمرجان501501

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمرٌمالعرٌق501502

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالجلٌل عبدالجابٌري501503

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةكبٌرةأكزار501504

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرونقبوصحٌب501505

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمروةالؽزال501506

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةثورٌةلمٌن501507

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمرٌممدوش501508

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهشاماشرامط501509ً

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرشٌدالحراق501510

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحسنبنشو501511

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرشٌدالٌزٌدي501512
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8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسمٌرةعوا501513

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةابراهٌمشفوق501514

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالحسٌننهاض501515

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهشامالحروك501516ً

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالذهبٌةزعبول501517

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌوسؾالمشطاح501518

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلحسناهكاس501519

8التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرحمان عبداخراز501520

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمصطفىابراهٌم أٌت501521

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفاطمةحمو اٌت501522

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلطٌفةكباب501523

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمرٌمشفٌع501524

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخولةوال501525ً

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنورالدٌنالحور501526

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلٌلىلعوٌدي501527

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلطٌفةهوري501528

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحسٌنبوحٌد501529

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحفصةأكازو501530
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9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالهادي عبدالعثمان501531ً

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌاسٌنبنسلٌمان501532

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعزٌزالواصٌؾ501533

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهندجواد501534

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفاطمةالزاوٌة501535

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعائشةالهرج501536

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالنبً عبدالراب501537

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاٌمانبورشوق501538

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌاسٌنبوالهناء501539

9التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرحٌم عبدلعفٌس501540ً

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةبوشرةلؽرٌب501541ً

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاسماء لالبوملٌحة501542

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاللطٌؾ  عبدالتهاهما501543

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرحٌم عبدالرباح501544ً

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالبشٌرالرمال501545ً

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةجمٌلةالمربوح501546

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدامؽار501547

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحبٌبةاوبال اٌت501548
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10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنعٌمةعلً اٌت501549

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدالمهٌمر501550

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهندعوفٌر501551

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌوسؾامحمدي علوي501552

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسمٌرةابراهٌم ابن501553

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحمٌدوشواش501554ً

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنعٌمةالباز501555

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعمرانفلوس501556

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةتورٌةالحر501557

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةابراهٌمبؽدادي501558

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالهامالتامري501559

10التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةؼزالنبالحفٌان501560

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعبدالعالًهرموش501561

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسعٌدسقام501562

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرشٌدمحفوظ501563

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالمالك عبدالقاضً اٌت501564

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرضوانبوركبة501565

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنورةبنعٌم501566
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11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهشامبكباك501567

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمنىفهمٌوي501568

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرحمان عبدالتسٌنت501569ً

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعبدالسالمكرٌم501570

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحندبروض501571ً

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحلٌمةالوردي501572

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالزهراء فاطمةلبزار501573

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةصالحالعمران501574ً

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحسنمحات501575ً

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحلٌمةازكري501576

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعزٌزداندن501577

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعبداللطٌؾلمسٌح501578

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحفٌظعارؾ501579

11التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعائشةؼفوان501580

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفٌصللطٌف501581ً

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسمٌراعلً اوبها501582

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخالدالعشب501583ً

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحسنمومن سٌدي اٌت501584
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12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنورةالنوٌن501585ً

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةشرٌؾخلٌؾ501586

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالفتاح عبدالبجدي501587

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدالمزكٌط501588ً

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةودٌعبركات501589

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسومٌةخوخوا501590

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخالدلمصلح501591

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمصطقىصبري501592

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمنىعبوا بن501593

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةتوفٌقالداح501594ً

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسعادالكرٌب501595ً

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلحسنملوك501596

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاسماعٌلبجعوا501597

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعادلبوصابر501598

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعزٌزةالزاوي501599

12التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحسناءفردوس501600

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدبوقدٌر501601

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعواطؾحماد اٌت501602
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13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعمراشلٌح501603

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌوسؾابجو501604

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعزٌزالدحمان501605ً

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسكٌنةاشرقا501606

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهشامالرضوان501607ً

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالعالً عبدالطالب501608ً

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنورةالحٌمر501609

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعائشةالمربوح501610

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخدٌجةالمرشٌش501611ً

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌوسؾ مواليالناصري501612

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةأسماءكرٌم501613ً

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌونسبلعناب501614

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعبدالواحدلكنٌفري501615

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلطٌفةاوالٌدي501616

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسمٌةالبقول501617ً

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةزهراءالزعدي501618

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفطٌمةاالدرٌس501619ً

13التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةطارقعلً بن اٌت501620
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14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفاطمةالخرف501621ً

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالفتاح عبدمسعود501622

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةباللامسعدن501623

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلطٌفةلعرش501624

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمباركامدٌاز501625

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالساٌحلبعٌوي501626

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالعربًاجاعة501627

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعبدالعزٌزالكٌحل501628

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرقٌةالمحتٌج501629

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفاطمةانوار501630

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدشرٌؾ بن501631

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةبوشرىالزكنون501632ً

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةانسلبرٌؽل501633ً

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالهامالحنٌجري501634

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةجٌهادالمتوكٌل501635

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفاطمةكرٌري501636

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهدىاخراز501637

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدالقائد اٌت501638
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14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالزهراء فاطمةشبشوب501639

14التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاحمداحمٌن501640

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمنىحباب501641

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمداقدٌم501642

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةزوهٌردٌبس501643

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةكلثومةالكتان501644ً

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسالمتٌضاؾ501645

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنزهةبومار501646

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدبناج501647ً

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحسنحساٌن أٌت501648

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعمرٌعقوب اٌت501649

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةزكرٌاءأكجدول501650

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةزٌنباهدار501651

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌاسٌنحسٌب501652ً

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنعٌمةانفلوس501653

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمٌنةالحقٌق501654ً

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعصامالعٌش501655

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحفٌظةالوالدي501656
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15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالعزٌز عبدبقادٌر501657

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالؽنً عبدالمالك عبد أٌت501658

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةابراهٌمٌدو وبن501659

15التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةادارابوهري501660

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسناءاالدرٌس501661ً

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخالدالفقدام501662ً

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةملٌكةحركت501663ً

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرحمةالجامج501664ً

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالفتاح عبدحاضر501665

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةؼرٌبةمالك501666ً

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحسنٌةسهٌل501667

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةابراهٌمالدكال501668ً

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌونسنظٌر501669

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالحسٌنالمرابط501670

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةبدربوخلوؾ501671

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدبلحمٌدي501672

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةأٌوبابرٌك501673

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالزهرةالحلوي501674
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16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنعٌمةإلوهٌن501675

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنورةزك501676ً

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنجاةالكوٌس501677

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةأنورحربو501678

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرشٌدةالهروس501679ً

16التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمٌنةلعفٌس501680ً

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةتوفٌقابااحدى501681

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنورالدٌنعارؾ501682

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرزاق عبدوعزٌز501683

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالعزٌز عبدالعٌادي501684

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدالطاهٌري501685

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةكنزةالعبوري501686

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهندالعماري501687

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسفٌانالمرتج501688ً

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمٌنةعلٌوا501689

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلحلوتوفٌق501690

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسارةالنحٌل501691ً

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخالدالبدري501692

94/127



رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعلً محمدلبٌه501693ً

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةكمالالشتوي501694

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالعالٌةناج501695ً

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةشرؾأزناك501696

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالعزٌز عبدالمحجوب اٌت501697

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةزهرةبٌقران اٌت501698

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلٌلىدعموش501699

17التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعبدالجلٌلجاهر501700

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاسماءالمودن501701ً

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمصطفىأزعوع501702

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاسماعٌلحرٌري501703

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌوسؾالعباراباون501704

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخلودالعاش501705

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالحً عبدمخلص501706

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخلٌلالعابدي501707

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحسنبوبكر أٌت501708

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالمجٌد عبدلهنٌد501709

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرضاالحزاب501710
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18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمٌنةسندال501711

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدبوحدة501712

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالسعٌدالفنجال501713ً

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌاسٌنبوعالم501714

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفدوىالصالح501715ً

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةزٌنبالصالح501716ً

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدرضوان501717

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحسنٌةاحٌح501718ً

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالحسٌنالدحان501719ً

18التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالمهديبورومانة501720

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرشٌدارودان501721

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةزهٌرةالحسون501722ً

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاسماءالشٌخ501723

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةبشرىالحجاج501724ً

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنورةمؽران501725

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسهاماسكور501726

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخالدالشاوش501727

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالحمٌد عبدلعوٌنة501728
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جماعي استدعاء

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالمصطفىام501729ً

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلٌلىالنقرة501730

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةأمالوحمان اٌت501731

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمرٌمرحمون501732

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسهٌلافركٌس501733

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالحمٌد عبدالٌعقوب501734ً

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفزىداود501735

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالزهراء فاطمةالعوٌن501736ً

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالؽنً عبدالعراؾ501737

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةناجٌةمحمودي501738

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاشرؾحكٌر501739

19التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةبوزرودٌوسؾ501740

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالعزٌز عبدبلفقٌر501741

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحسنهندان501742ً

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةبوشعٌبالعلوي501743

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةكلثومة لالالفضٌل501744ً

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرحٌم عبدلوصٌت501745

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلبنةباعدي501746
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جماعي استدعاء

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةملٌكةمتوكل501747

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهللا عبدالسبع اٌت501748

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالزهراء فاطمةبولسخار501749

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدهللا فتح501750

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخدٌجةسكنداري501751

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدمصلوح501752ً

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةلٌلىادروٌش501753

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهشاممحسن501754

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرحٌم عبداموحمد501755

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعزوزبولحٌا501756

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحنانبوطٌب501757

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمنصؾعبوش501758ً

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحسناءالمروان501759ً

20التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعقويابراهٌم501760

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرجاءالصات501761

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهٌبةالوهاب501762ً

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالحسٌنالنور عبد اٌت501763

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسومٌةندٌر501764
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جماعي استدعاء

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةجمالحوٌس501765

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسعٌداجباري501766

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةكلثومالعبدي501767

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالعزٌزةالعلوي501768

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌوسؾبوزٌت501769

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفاطمةاحسب501770ً

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخدٌجةازؼٌبة501771

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحفصةالمومن501772

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةحسناءالشرفاوي501773

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةأسماءخلٌفة501774

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسامٌةالزٌان501775ً

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرحٌم عبدبالحوس501776

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرجاءمور501777

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرشٌدالراج501778ً

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرحٌم عبدرجوان501779ً

21التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخدٌجةبوراٌس501780

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمرٌمواكرٌم501781

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمحمدباحسٌن501782
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2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة
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جماعي استدعاء

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةرشٌدالساهل501783

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاوالراٌسمحمد501784

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةملٌكةالفاع501785ً

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةعبدالصادققروب501786

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةهشامالهدان501787ً

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةامباركمنؽود501788

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةنادٌةقٌلش501789

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةاللطٌؾ عبدلكوادم501790ً

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسفٌانالمطرق501791

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةخدٌجةاورٌك501792

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌاسٌناصبان اٌت501793

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفتٌحةبنرابحة501794

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةفاطمةحضارة501795

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةسناءالصٌف501796ً

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةٌوسؾبوشٌاء501797

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةمصعببلقاٌد501798

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالعربًامراي501799

22التأهٌلٌة الهٌثم ابن ثانوٌةالرحٌم عبدالتاق501800ً
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جماعي استدعاء

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةبسمةمٌاص501801

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحسناحالل501802

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالمحفوظالفقٌر501803

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةٌونسعتم اٌت501804

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعلًاوشن501805

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةأٌوبالوالد501806

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةأحمدالطٌب501807ً

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالحسنٌةاخٌبش501808

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةلحسنارزا501809

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةكوثرعباد501810

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحنانادم501811

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةاسماعٌلسرحان501812

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعادلبورزمات501813

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدحامد501814

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدمزراي501815

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمصطفىملوك501816

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنزهةمنانة بن501817

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةٌوسؾالشهٌب501818ً

101/127
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شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت
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1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعادلاجمٌرة501819

1اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمٌنةالقاضً أٌت501820

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةهشامالقدمٌري501821

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةرحمةالعسالن501822ً

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةفتٌحةلرٌك501823ً

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةزهرةاالزهري501824

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةٌوسؾوحدى501825

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةأنستاكنٌت501826ً

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةزٌنبوراك501827ً

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعبداللطٌؾالضهراوي501828

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةابتسامالحو501829

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنعٌمةافساس501830

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدانصاري501831

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةرجاءالنبٌل501832ً

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحسنالفٌس501833ً

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةكوتربوبكراوي501834

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنورالدٌنالبدري501835

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدمجراوي501836
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2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنادٌةنعمان501837

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةكرٌمةبودٌنة501838

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةابراهٌممنصور اٌت501839

2اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةخدٌجةبودٌنة501840

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالسالم عبدالزهراوي501841

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةاسماعٌلالحاج ناٌت501842

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةٌونسالحفٌان501843ً

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحفٌظةصابر501844

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةشٌماءافٌؾ501845

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةفٌصلالناشط501846ً

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةؼزالنالنعمة501847

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحسناءنورالدٌن501848

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةابراهٌماولحاج501849

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدمحمد اٌت501850

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحسنالنوٌن501851ً

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالزهراء فاطمةأبركٌش501852

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعادلالمحفوظ501853ً

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسعٌدةعلٌو501854
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3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةخدٌجةبوحٌا501855

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمونٌةناج501856ً

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةكرٌمةالنوٌن501857ً

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةخالدالعالوي501858

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحنانالدحان501859ً

3اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةلبنىؼرناط501860ً

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالحمٌد عبدادرٌس501861ً

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمٌنةالمحجوب اٌت501862

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةبلعٌدالمخشون501863ً

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدالوعدودي501864

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةفاطةالخاتم501865

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالجٌاللً سٌديهللا فتح501866

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةٌاسٌنمنفل501867ً

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةكرٌمةبوبرٌك501868

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالجلٌل عبداالزهري501869

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالزهرةالنحكام501870ً

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسومٌةالقاسم ابو501871

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدالعماري501872
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4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعبدااللهالزمٌطة501873

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةخالدرحو501874

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالحسٌنوتك501875ً

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةلطٌفةأصواب501876

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنادٌةشاكوش501877

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحسناءاكٌوض اٌت501878

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةاحمدهللا حبٌب501879

4اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالحسٌناعشاري501880

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمباركخلوف501881ً

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةهشامبومارة501882

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةزكٌةتٌوتٌو501883

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسفٌانالفقري501884

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمداوعراق501885

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةامٌنبكار501886

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسعٌدبعال501887

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدبٌاض501888

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالخالق عبدالوراقً بن501889

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالقادر عبدحٌدة501890
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالحفٌظ عبدالشمشاوي501891

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةأحمدوعمر501892

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةرضواناعبٌد501893

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدالحٌان501894ً

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمصربوزٌت501895

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحسناءمبروك501896

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةامٌنةالهاضم501897

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحٌاةأضاها501898

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعبدالرحمانبودٌان501899ً

5اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدكروم501900ً

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالؽانً عبدالعلوي501901

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةأحمدصالح اد501902

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةفاطمةلمناص501903

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةخالدمشطار501904

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةفاطمةفرٌانة501905

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسعٌدالجرمون501906ً

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعثمانجاجا501907

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةكمالأملكٌك501908
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةتوفٌقلبروج501909

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةلطٌفةالؽموري501910

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةبوشرىمرٌر501911

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةهشامسراخ501912ً

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسعٌدشحوري501913

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنورةكنٌدٌري501914

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةملٌكةوتؽلٌاست501915

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةهندزه501916ً

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةخدوجالقادري501917

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمصطفىالعابد501918

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالعزٌز عبداٌدالطالب501919

6اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسلٌمانوركات501920

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسناءالعواد اٌت501921

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةهللا فتحالناصري501922

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةزكرٌاءالمؽا501923

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةاٌوبالهداج501924ً

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةفاطمةالوالدي501925

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةفائزةاوشت501926
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدازواقرة501927

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعمرأمدجار501928

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعادلازهراوي501929

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحكٌملمعاش501930ً

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدشواش501931

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةهشامبولهوى501932

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسعٌدأولبام501933

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدالحجاوي501934

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعصامالري أٌت501935

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةراضًجدي بن501936

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالمصطفىبالمعروؾ501937

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالكبٌر عبدوٌرروك501938

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالزهراء فاطمةالشرفاوي501939

7اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالمهديالرؤف501940ً

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنزهةجمال501941

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالفتاح عبدكرنام501942ً

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنادٌةالكشابٌل501943

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةخالدالكرجاوي501944
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحفصاءاوزكري501945

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةأحمدالطالب501946

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةٌوسؾعمر بن501947

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالنجمةفرٌد501948

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةٌوسؾهمو اٌت501949

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةزٌنبباوهام501950

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمصطفىالقاضً أٌت501951

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةفٌصلحادق501952

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةرشٌدبوضوا501953

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعبداللطٌؾناجح501954

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعائشةأقمٌزة501955

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةلطٌفةعلً اٌت501956

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةهشامجانا501957

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةاسماعٌلعباز501958

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمٌلودفرح501959

8اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدالزٌراوي501960

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالحسنادبال501961

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعبدهللااكلٌد501962
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالزهراء فاطمةابوطاهر501963

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالرحٌم عبددكدك501964

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةرشٌدكران بن501965

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالحق عبدزكلول501966ً

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدابلكٌز501967

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعبدااللهالسباٌس501968

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةٌاسٌنالدٌن جمال501969

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدلؽلٌم501970ً

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةامباركبورٌك501971

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحسنقدور اٌت501972

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةاحسانباها501973

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدمحسن501974

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنوالحومٌدي501975

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحسنىنبولس501976ً

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةلطٌفةالعراب501977ً

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعائشةكندوزي501978

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدباسالم501979

9اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعائشةجمال501980ً
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رقم القاعةمركز االمتحانرقم االمتحان االسم بالعربية

المبارياث مراكس على المترشحين توزيع

2017 يونيو-  عقود بموجب التوظيف مباراة

شيشاوة بمديريت الكتابيت اإلختباراث الجتياز المقبولين المترشحين الئحت

اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةاسماءوزار501981

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةطارقؼالل501982

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةلحسنطلب501983ً

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحسنالمخام501984ً

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدالزٌتون501985ً

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالسالم عبدالكنفري501986

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالمصطفىابرٌكم501987

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةهشاملعبوب501988ً

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالفتاح عبدأروح501989ً

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالسعدٌةبارة501990

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةملٌكةخوٌا ناٌت501991

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنوالالصحراوي501992

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةقاسمأوتؽٌام501993

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمد سًأٌب501994ً

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدؼٌت501995ً

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالرحٌم عبدبوؼروم501996

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنازكالٌعالوي501997

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةخلٌلبلعٌد أٌت501998
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اإلبتدائي التعليم سلك

2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالجلٌل عبدواوري501999

10اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعثمانالوصٌل502000ً

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحفٌظةكواعزري502001

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةٌاسٌنشوق502002ً

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةخدٌجةازراٌدي502003

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمداٌداود502004

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةزكرٌاءانوس502005

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعبدالنبًالخلق502006ً

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةوهٌبةحساٌن502007ً

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةفاطمةالفالل502008ً

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمصطفىعناب502009

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسلوىالحجاري502010

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنورالدٌنالقاضً اٌت502011

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةلٌلىالهنشار502012

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةلمٌاءوافٌن502013

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةبلبٌضة هللا عبدبلبٌضة502014

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحنانالقادٌري502015

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةرضوانحالم502016ً

112/127
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2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعزالدٌنعامر502017

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعبدالسالمابلعٌد502018

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعبدهللاالفهم502019ً

11اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسارةحق502020ً

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعامربراٌم أٌت502021

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةاللطٌؾ عبدتالث502022

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسعٌدازدان502023

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنزاربلقزٌز502024

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةموسىالعماري502025

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالصدٌقداداعل502026ً

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةابراهٌمامدجار502027

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةطارقأداز502028

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنسرٌننهالن502029

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالحسٌنفائق502030

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسعٌدأزناك502031

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةاٌمانهرواش502032

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةاحمدبنلمودن502033

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةناصربلعٌشى502034
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المبارياث مراكس على المترشحين توزيع
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2017 يونيو 30 و 29  يومي

جماعي استدعاء

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةبشرىالسكوري502035

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالجلٌل عبدبلحوٌدك502036

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةجمٌلةلوحٌدي502037

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةرضوانالكروم502038ً

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسناءفطواك502039ً

12اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةاللطٌؾ عبدالعواد502040

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنادٌةالقاض502041ً

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعبدالفتاحاهدي502042

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحسنمروان502043

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةاؼالنةاسعٌدي502044

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةفاطمةالكبٌر اٌت502045

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةامللعسري502046

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةاسماعٌلراحٌم502047

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةخدٌجةالعالوي502048

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةفاطمةعلً اٌت502049

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنورةانبدور502050

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةفانديحنان502051

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةحلٌمةفتح502052ً
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13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسعادشٌرو502053

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمرٌماالسماعٌل502054ً

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةنورالدٌنالؽزوان502055ً

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالزهرةهمو اٌت502056

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةامحمداسوار502057

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعبدالرحمانؼالب502058

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحسنالحومة502059

13اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةرباباحراٌف502060ً

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالعسريعزٌز502061

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالرحٌم عبداحٌا اٌت502062

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمصطفىأثنان502063

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالمجٌد عبدعفور502064

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالحسنالبٌك502065

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالحسنضنك502066ً

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمرٌمأوزال502067

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةلطٌفةالكروط502068ً

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسعٌدةاراتنً اٌت502069

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةثورٌةبوؼزال502070
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14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعبدالحكٌمالفٌض502071ً

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةاللطٌؾ عبدالطوٌل502072

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةطارقالهنتور502073

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعمرحٌمود502074

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعبدااللهنً الدحما502075

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةرجاءابلقاس502076

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةمحمدلحمٌن502077

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةالجلٌل عبدبوصوؾ502078

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةعمرمربوح502079

14اإلعدادٌة الؽزالً ثانوٌةسفٌانالدحجان502080ً

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةٌاسٌناالٌتوس502081

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمحمدحرب502082ً

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةرجاءالكتام502083

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةنعٌمةالسوس502084ً

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالجلٌل عبدبوادو502085

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمحمدجكان502086

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةسعٌدرفق502087ً

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةلحسنالحزاز502088
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جماعي استدعاء

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالمٌجزكرٌاء502089

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةحٌاةالمنتاج502090

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعلًهن502091ً

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةنزهةلؽداش502092

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةهناءكنون502093

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالصمد عبداسكوسات502094

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةكرٌمةمهندي502095

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةبشٌررءوؾ502096

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةاعراباومارس502097

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالزهراء فاطمةالطالب موالي502098

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةنورالدٌنابوراس502099

1اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعبدالواحدابكور502100

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعبدالصمدبوركبة502101

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةفرٌدالحجاوي502102

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمٌنةبازي502103

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةحنانتافوكت502104ً

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةملٌكةالمسافر502105

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةخدٌجةالزحوض502106
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جماعي استدعاء

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةخدٌجةبازي502107

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةامالبوسالم اٌت502108

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمنىالحزاب502109

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالزهراء فاطمةبومعروؾ502110

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةفاطمةالبرتقال502111ً

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمحمداوالؽازي502112

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمباركالؽازي502113

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةحفٌظالتاوٌل502114

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةزهٌرةدردور502115

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالكرٌم  عبدلبؽم502116

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالعابدٌن زٌنتوفٌق502117

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعبدالرحٌمناصر502118

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةلحسنالسرار502119

2اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالحق عبدالفارس502120ً

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالحكٌم عبدالعبوب502121ً

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةٌونسرٌطل502122

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةحورٌةلعبٌدي502123

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةفاطمةاوالراٌس502124
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3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمرٌملمسعدة502125

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةاكرامابراهٌم502126ً

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالحفٌظ عبدأكرات أٌت502127

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمرٌمصابر502128

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةادرٌس مواليالخٌر رفٌق502129

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةسعٌددرٌوش502130

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةاسماعٌلبنجد502131

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةهاجرموجان502132

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةسارةفرطة502133

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةابتساممرجوان502134

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةاللطٌؾ عبدالسكوري502135

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةنجاةبلعز502136

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالهادي عبدالكرد502137

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةٌوسؾمعمر502138

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالدٌن نورالعجاج بو502139

3اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةامباركارحو502140

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعبدهللاأنفلوس502141

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالطاهرالناجل502142ً
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4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعبداللطٌؾمقداد502143

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةجمالكرت502144ً

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةخدوجالواثق502145

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةأناسفاطم502146ً

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعبدااللهاشكو502147

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمصطفىالراع502148ً

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالجبار عبدالرٌحان502149ً

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةزهٌر موالياالدرٌس502150ً

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالكرٌم عبدالزمروش502151ً

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمرٌمسراب502152

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةزٌنبالرباع502153

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعلًورحو502154

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةجواداصبان502155

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالجبار عبدبوحٌدة502156

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةسعٌدالفخار502157

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةحسنهباش502158

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةلطٌفةامدجار502159

4اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةرمٌمبوستة502160
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5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةأنسأبعاش502161

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةسفٌانبوزاد502162

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةاشرؾقبٌط502163

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةٌحٌىنجاح502164

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعائشةبنحمٌدا502165

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةأحالمصردي502166

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةهللا عبد محمدالناج502167ً

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةٌوسؾالشرٌؾ502168

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةنعٌمةحمداش502169

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةكرٌمبوهوش502170

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالعزٌز عبدالطوس502171ً

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةفاطمةالنصري502172

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةٌوسؾالوناس502173

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةجمالباحدو502174

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةابراهٌمجعا بن اٌت502175

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةاحمدابوالؼراس502176

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةحفٌظةاتهروت502177

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةرشٌدطلوع502178
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5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمحمدتوجان502179

5اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةسناءلمصدق502180

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالنوٌنًتوفٌق502181

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةهللا عبدالسلمان502182ً

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعبدالصمدالحر502183

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمحمداسحل502184ً

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعبدالؽانًالبركاوي502185

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالهادي عبدالناشط502186

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالكرٌم عبدالحاج ابن502187

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةهشامالحزاب502188

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةرشٌدالصالح502189

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةفؤادالتوم502190ً

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالحسٌنادعمار502191

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةدعاء[بومٌا502192

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالصمد عبدالفالل502193ً

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةهندالسنوس502194ً

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةأٌوبالماوي502195

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةنجٌبةالطجناري502196
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6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالزهراء فاطمةلمساق502197

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةنبٌلةالحو502198

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةسعٌدسعٌد اٌت502199

6اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةحسناءالسمالل502200ً

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةسارةكفون502201ً

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعلًامولٌد502202

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةحمزةزعفران502203ً

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمحمدبواكٌس502204

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةلمٌاءالرام502205ً

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعائشة اللةابري ادرٌس502206ً

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةنزهةمبشور502207

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالواحد عبدبوكدوس502208

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالوهاب عبدتزكً اٌت502209

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعبداللطٌؾلعرٌش502210

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةهندالراج502211ً

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالحكٌم عبدصدوق502212

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمرٌمالنجٌز502213

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةرشٌدالحاضري502214
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7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةابراهٌمالحامٌدي502215

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةخالدابوسعٌد502216

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةابراهٌمعمار502217

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةبوجمعةالسعدان502218ً

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمباركةهرٌمش502219

7اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالهاشمًالفحل502220ً

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمرٌملحمٌن502221

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةاللطٌؾ عبدبال أٌت502222

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةاسماعٌلكمال502223

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالرحٌم عبدأبوهان502224

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمحمدسماع502225

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةاسماءبنباري502226

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةاحمدارسموك502227

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةٌوسؾالزٌتان502228ً

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةرشٌدإٌعٌش بن502229

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةطارقخوبٌد502230

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةسفٌانالدحمان502231ً

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالجلٌل عبدبلحنٌن502232
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8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةصوفٌاالزٌن502233

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالمصطفىلبٌزة502234

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعمرالتعقٌل502235ً

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةحفصةمكرٌم502236

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةبشرىنٌخ502237ً

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةانسالفقٌر502238

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمرٌماوزور502239

8اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةحوسامبناحٌم502240

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةابتسامودٌع502241

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةرضوانبومهاود502242

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمحمدابراٌم502243

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةصفاءابٌشة502244

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةنادٌةالمعتصم502245

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالمختارالخال502246

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةزٌنبأبوالوقار502247

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةبوشعٌبحاٌدي502248

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةابراهٌمالدٌن نور502249

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةحسنوالؽازي502250
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9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالعزٌز عبدالقبل502251ً

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةخدٌجةرشٌد502252

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةنجوىالطاشرون502253

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةفدوىالسرور502254

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةوفاءبطاطة502255

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمرٌمطالب502256

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةاشراقالسكان502257ً

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةجمالحٌمودي502258

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمرٌمبستان502259ً

9اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالعالً عبدالفزازي502260

10اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعبدالرزاقبوك502261ً

10اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةلحسنالمستوي502262

10اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةلٌلىنكزالن502263

10اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعبدالخالقبناصر اٌت502264

10اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةعادلمومن سٌدي أٌت502265

10اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةسٌؾبوراز502266

10اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةابراهٌمناجم502267ً

10اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةزهرةداكر502268
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10اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةالحسٌنوعزٌق502269

10اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةرشٌدبنحما502270

10اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةخدٌجةالسباع502271ً

10اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةاللطٌؾ عبدالمودن502272

10اإلعدادٌة تاشفٌن بن ٌوسؾ ثانوٌةمحسنالسكرات502273ً
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