
القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالناصري  الدٌن بدر100001

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةزهٌدي  زهرة100002

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبنرٌالة  محمد100003

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةناسك  محمد100004

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةسمٌح  حكٌمة100005

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالفقٌر  القادر عبد100006

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةاحصائنً  اسماعٌل موالي100007

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةفاضلً  عبدهللا100008

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةكوان  هدى100009

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةعادل  كوثر100010

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالتباع  هدى100011

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةاٌدوسعدن  خدٌجة100012

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالهرادي  اسماء100013

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةلمباركً  صباح100014

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالداودي  ماجدة100015

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةهبال  رشٌد100016

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةاٌتابا  سعد100017

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالساهل  سعٌد100018

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالعزاوي  الرحٌم عبد100019

1تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةلحرٌر اٌت  محمد100020

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةقساس  هدى100021

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
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2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبومان  نظٌرة100022

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةاسكٌتت  كرٌمة100023

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبوعالم  ٌوسؾ100024

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبنسالم  ٌاسٌن100025

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةعربة بن  خدٌجة100026

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالسالك بن  امٌن100027

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةوعزان  سناء100028

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالطاهٌري  بهٌجة100029

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةشقرون  مرٌم100030

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبوملٌحة  خولة100031

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةجعفر  عبدالرحٌم100032

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةكوركوش  الرزاق عبد100033

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالؽرابً  اسٌة100034

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةلقطاٌبً  اٌمان100035

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةٌحٌا اٌت  الرزاق عبد100036

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةلكنٌبً  زكٌة100037

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةفرجٌج  اشراق100038

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةعلً اٌت  كمال100039

2تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةفاضل  أٌوب100040

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبلعجن  فاطمة100041

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالبربوشً  ابراهٌم100042
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة
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3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالعزوزي  ؼزالن100043

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةنصٌر  عبدالعال100044ً

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةاضاها  كمال100045

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالناصر  فاطمة100046

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةأمزوار  الحفٌظ عبد100047

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةاوبلعٌد اٌت  مرٌم100048

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةقدور عسو  عزٌزة100049

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالسالمً  محسن100050

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةحفصً  نورة100051

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالصالٌح  صوفٌا100052

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةلعمٌم  هاجر100053

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبنهنٌة  الزهراء فاطمة100054

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالشكرا  بروك100055

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةلعبو  اٌمان100056

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةدمشٌقً  الجبار عبد100057

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةدوش  ٌاسٌن100058

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةكاٌنو  هدى100059

3تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبالفقٌه  ٌاسٌن100060

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالتومً  سكٌنة100061

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالجبٌلً  شفٌقة100062

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالحمري  المصطفى100063
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة
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4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبنلحسٌن  ابراهٌم100064

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةباهادي  شكٌب100065

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالبرهمً  زهراء100066

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةشاطو  طارق100067

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةمحمد  الرازق بنعبد100068

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالكومً  سعٌد100069

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةابعالل  همام100070

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةدحى  مصطفى100071

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةأشرؾ  رافع100072

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالورز  وفاء100073

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةاروحً  ابراهٌم100074

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةدحمان اٌت  اسماء100075

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالزوٌنً  كرٌمة100076

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةأبوخصٌب  جواد100077

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةحبٌبً  هللا عبد100078

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالمواق  عمر100079

4تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالمندٌلً  المجٌد عبد100080

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةعافٌة  كمال100081

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةاالدٌب  ؼزالن100082

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبوهالل  لطٌفة100083

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةجلوق  الزهراء فاطمة100084
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة
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5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةاالدرٌسً  سارة100085

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالناقً  لحسن100086

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالبوساتً  لبنى100087

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبنطالب  عبداللطٌؾ100088

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالهواري  حسن100089

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبنعوار  سمٌر100090

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةربٌبوزٌان  سلوى100091

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةقراط  محمد100092

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالحاج اٌت  سفٌان100093

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةناصري  محمد100094

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالموحد  احمد100095

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةسعدن  فاطمة100096

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةفرحً  خدٌجة100097

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةامتقً  فرٌد100098

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالفقٌري  نوال100099

5تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالكرٌم عبد إد  محمد100100

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةتزٌت  محمد100101

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبودور  هناء100102

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبامل  مرٌم100103

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةلشهب  حنان100104

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالطالبً  مهدي100105
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة
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6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالطٌب أبو  سارة100106

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةأصابان  ابتسام100107

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالفحلً  الصمد عبد100108

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةزهري  هند100109

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةلمتونً  شٌماء100110

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبودشٌش شرادي  خالد100111

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةقسو اٌت  لطٌفة100112

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالسوسً  الؽافور عبد100113

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبوكرٌم  سعٌد100114

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالبشري  كوتر100115

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبوستة  فاطمة100116

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالبودانً  سكٌنة100117

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالبرقولً  ؼزالن100118

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةاحمادة  زٌنب100119

6تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةلصٌان  ٌوسؾ100120

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةفعراس  عٌادة100121

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةمنٌر  اللطٌؾ عبد100122

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةعسال  نورالدٌن100123

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةعنكور  فؤاد100124

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةاكرار  هشام100125

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةمروة  مرٌم100126
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة
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7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةكداح  الحفٌظ عبد100127

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبال اٌت  لحسن100128

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالشكار  لحسن100129

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبوخرٌص  المهدي100130

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةكركاب  مرٌة100131

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةسعٌد بو  وداد100132

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةلحوو  أحمد100133

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةطاٌع  نادٌة100134

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةسعدي  الهام100135

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبلؽابً  حسناء100136

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةباحمو  فاطمة100137

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةاالفؽانً  نوال100138

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالجاكٌر  انس100139

7تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبقاسً  مرٌم100140

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةكركاعً  سعاد100141

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةباٌدو  رشٌد100142

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةدروٌش  محمد100143

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةورخة  سعٌدة100144

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةعائشً  فطٌمة100145

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالبٌدة  سارة100146

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالراٌس بن  عصام100147
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8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةثالث  كمال100148

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالعساسً  امال100149

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةبنعٌاد  حفٌظ100150

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةاصؽري  سعاد100151

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةابراٌم  خدٌجة100152

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةنبارك أٌت  اللطٌؾ عبد100153

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالظرٌؾ  سناء100154

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةامادي اٌت  ملٌكة100155

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةاكاسٌس  سكٌنة100156

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةرقٌق  نهلة100157

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةناصر  احسٌن100158

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةالبكار  سامٌة100159

8تحناوت بلدٌة المجد اإلعدادٌة الثانوٌةمدٌد  صفاء100160

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالسعٌدي  حٌاة100161

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةعبادي  أنس100162

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةمولٌد اٌت  محمد100163

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاسوس  حسناء100164

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةموجً  زٌنب100165

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةدودلً  أسماء100166

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالطالب  بشرى100167

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةكونٌن  طامو100168
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1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالراحلً  البتول100169

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالبوعامً  ناعمة100170

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةشٌكار  وصال100171

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةبوصحٌب  الهدى نور100172

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةفقٌدي  حنان100173

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالرٌوي االدرٌسً  سامٌة100174

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةوشن اٌت  الدٌن صالح100175

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالصاطب  الزهراء فاطمة100176

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةدٌهازي  ندا100177

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاحنصال  الحق عبد100178

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالزاكً  رجاء100179

1تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةفتوحً  رشٌد100180

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاربع  هشام100181

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةموصدٌق  مرٌم100182

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةبوكرن  خالد100183

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةقراضً  محمد100184

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالسورنً  محمد100185

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةابرر  حنان100186

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالخٌدر  حورٌة100187

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةمحفوظ  هند100188

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالفكروش  الصمد عبد100189
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2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةكٌن  ازانة100190

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةإمزٌلن  محمد100191

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةدادة  الرزاق عبد100192

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةنعٌمات  العزٌز عبد100193

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالبوحً  الدٌن نور100194

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةجبار  لحسن100195

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالناضري  الكرٌم عبد100196

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةبوناس  محمد100197

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاوتزكً  مرٌم100198

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةامؽار اٌت  الجلٌل عبد100199

2تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالكرومً  رشٌد100200

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالقرطاس  مصطفى100201

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالهٌالنً  حسناء100202

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةبنهدان  اناس100203

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةبنعراب  الحق عبد100204

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالمسعودي  حمٌد100205

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةخٌاط  سلمى100206

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالٌقٌن  زٌنبة100207

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةباها  الصماد عبد100208

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالطوخً  مصطفى100209

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاركٌتة  هند100210
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3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةطرشً  الزهراء فاطمة100211

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةهتافً  بوجمعة100212

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةزرٌعة  رشٌد100213

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالعطفاوي  زهٌر100214

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةفرتات  عبدالحفٌظ100215

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةبـــــــــــــــــدر  دحــــــــــــا100216

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالقاضً أٌت  نضٌرة100217

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالصراخً  حنان100218

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالشلٌح  سمٌرة100219

3تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالحٌان  الرحمان عبد100220

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةعوٌنً  سحر100221

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةامدٌد  جمال100222

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةمبسوط  حسن100223

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاٌوب اٌت  اسٌا100224

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةعزام  امال100225

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةبهتات  ؼزالن100226

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةنامز  هدى لال100227

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةشٌشً  محمد100228

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةبتٌت  دنٌا100229

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالزٌات  الفتاح عبد100230

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالعماري  مصطفى100231
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4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالملوكً  ابتسام100232

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةبقاش  خدٌجة100233

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةعرفاوي  مرٌم100234

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاموسلم  السعدٌة100235

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاعبٌدة  خولة100236

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالنمٌري  سعاد100237

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاسطس  حسناء100238

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةماللو  محمد100239

4تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةكرومً  وداد100240

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالبرؼوث  اٌمان100241

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةبتسقٌل  سمٌر100242

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالمرٌري  سكٌنة100243

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالؽرابً  الهام100244

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةباتً  خدٌجة100245

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاكزول  سناء100246

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةنفاح  عمر100247

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةؼرؼٌر  محمد100248

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالهــواري  محمد100249

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةبولعراؾ  سعٌدة100250

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةمدٌنً  محسٌن100251

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةٌخلؾ  نعٌمة100252
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5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةحقً  احمد100253

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةلفلٌج  سعاد100254

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةتازرورت  محسن100255

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةسنوسً  حنان100256

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالحسٌن اٌت  عصام100257

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةكاٌزن  الكرٌم عبد100258

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاكناو  الفتاح عبد100259

5تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالرحالً  رضا100260

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالمنصوري  حمٌد100261

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةصبٌر  مروان100262

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةامٌتً  ٌوسؾ100263

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالمرابط  خدٌجة100264

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاصبان  امحمد100265

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةبوٌزدكان  فتٌحة100266

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةلمعٌطً  سمٌر100267

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةعابد  العالً عبد100268

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةخالً  سمٌة100269

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةجبران  محسن100270

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةصدقاوي  الزهراء فاطمة100271

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةازكوحة  سمٌة100272

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةدباج  سعٌد100273
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6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالخفٌري  نعٌمة100274

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاشهان  امٌمة100275

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاحولٌن  عزٌزة100276

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةونوض أٌت  سعٌدة100277

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاناصر علً اٌت  زٌنب100278

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالهزمٌري  نعٌمة100279

6تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالقرشً  عملد100280

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةلعدٌدي  أمٌنة100281

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاسبان  لحسن100282

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةكدٌري  نوال100283

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالصٌدقً طاهر  احمد100284

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةكراش اٌت  الرزاق عبد100285

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةحدوش اٌت  خالد100286

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالناواوي  هدى100287

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالمارنً  خدٌجة100288

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالمعتصم  نورالدٌن100289

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةبوعٌدة  الحسنٌة100290

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالؽدوٌنً  ٌوسؾ100291

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةأقبلً  سمٌرة100292

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةباهً  خدٌجة100293

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالخالفً  جواد100294
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالمودنً  اسماء100295

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالحصاري  زهٌر100296

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالفٌسً  المجٌد عبد100297

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالمالحة اٌت  حفصة100298

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةارشٌش  حسناء100299

7تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةتخدات  ٌونس100300

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالناجً  صفاء100301

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالملك عبد اد  المحجوب100302

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةازوكو  زٌاد100303

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةملٌح  ٌوسؾ100304

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاجٌار  عبدالرحٌم100305

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالدٌن زٌن  عزٌزة100306

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةلحمٌد  كجمولة100307

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةجرجاؾ  االله عبد100308

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةارشٌد اٌت  حسن100309

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةعبدلً  ؼزالن100310

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةلمنٌتلً  رشٌد100311

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالتهامً اٌت  سكٌنة100312

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةموساوي  رقٌة100313

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةاؼزٌؾ  عبدالرحٌم100314

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالكراعً  ٌوسؾ100315
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةابارو  ؼزالن100316

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةبعنان  صفاء100317

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالفرماؼً  لٌلى100318

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةالمعروفً  عصام100319

8تحناوت بلدٌة  حبوس ابن مدرسةكاوزي  بهٌجة100320

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةلخلٌلً  رشٌد100321

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةمصدق  كرٌمة100322

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبنعزي  ولٌد100323

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةزبٌلً  اسٌة100324

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةحمامصً  ادرٌس100325

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبولعضام  ٌوسؾ100326

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةحداوي  هند100327

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالصؽٌر  عبداللطٌؾ100328

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةانوار  حسناء100329

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالمٌر  هند100330

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبوؼابة  نسٌمة100331

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبروضً  عبداللطٌؾ100332

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبوٌضوضان  فاطمة100333

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةاكوراي  خدٌجة100334

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالفاٌدة  كرٌمة100335

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةدرٌب  سكٌنة100336
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبندالً  العزٌز عبد100337

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةهند  الهام100338

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةسرسٌؾ  سفٌان100339

1تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالمرتقً  سعٌد100340

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبنزٌدان  سكٌنة100341

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةزهري  كرٌمة100342

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةجعفر  ودٌع100343

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالفكاك  الدٌن صالح100344

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالراشٌدي  جمٌلة100345

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةاألملس  ملٌكة100346

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةأؼضا  رجاء100347

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةانمٌري  محمد100348

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةباخدٌل  فاطمة100349

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالعامري  أسامة100350

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةاسلهمً  هشام100351

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالمدن بن  اللطٌؾ ؼبد100352

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةعمرو بن اٌت  احمد100353

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةمٌمون  نادٌة100354

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالدرعً  سكٌنة100355

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةعمر اٌت  بشرى100356

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةقمججً  رحاب100357
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةفٌاض  الزهراء فاطمة100358

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةاشبانً  فاطمة100359

2تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةامرٌمٌدة  مرٌم100360

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبوشدوك  لحسن100361

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةابوتٌر  احمد100362

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةخالً بن اٌت  السعٌد100363

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبوؼروم  هشام100364

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالشالوي  نزهة100365

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالطؽراء  طه100366

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالؽوتً  جواد100367

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةلبزار  عمر100368

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةاالزرق  مراد100369

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةابحالو  رحمة100370

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةثوبان  أمٌمة100371

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالفارسً  سمٌة100372

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةمنتصر  عماد100373

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةشدرام  مرٌم100374

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةلمدوانً  عدنان100375

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالبصري  ندى100376

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةؼزاؾ  خدٌجة100377

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالٌونسً  ٌسرى100378
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةصوصً  سعاد100379

3تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةتهداوي  محمد100380

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالشرع  محماد100381

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةحفصة  هشم100382ً

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةزلولً  فاطمة100383

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةسٌض  رشٌدة100384

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالعثمانً  خدٌجة100385

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةاشرٌج  دنٌا100386

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالنوٌعرة  خدٌجة100387

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالصابر  فاطمة100388

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةشعو  مصطفى100389

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةدرٌمو بن  أسماء100390

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةمعروفً  رشٌد100391

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالمعناوي  لطٌفة100392

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةهٌري  شادٌة100393

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبوالنٌت  سكٌنة100394

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالراشٌدي  نضٌرة100395

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةأرهاب  عبدالحمٌد100396

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالخارجً  هدى100397

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالحفٌان  سفٌان100398

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةخنسٌس  خالد100399
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

4تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةلمتونً  أنس100400

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبولحوت  الحكٌم عبد100401

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالعلوي  حسنة100402

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالبوهالً  لٌلى100403

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةسبع  نبٌلة100404

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةاحباٌدة  حنان100405

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالقدوري  ٌونس100406

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةكركر  بشرى100407

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةتلحاجت  محمد100408

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالشدٌري  رشٌدة100409

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةمبارك اٌت  لحسن100410

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةقلٌلة اٌت  سلمى100411

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالهمزي  محمد100412

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةعلوب  رشٌدة100413

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةلمحمدي  احمد100414

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالدحانً  الرحٌم عبد100415

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةوسكسو  اللطٌؾ عبد100416

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةاكزار  رجاء100417

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالؽواؼً  مرٌم100418

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالشهدي  أمال100419

5تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةروؼً  نعٌمة100420
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالٌوسفً  اللطٌؾ عبد100421

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةكجً  نزهة100422

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالعرٌؾ ابن  سعاد100423

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبزكورة  ابتسام100424

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالعسري  نبٌل100425

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةعباو  الطٌب100426

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةرشٌدو  سمٌر100427

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالعدوي  مصطفى100428

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةشتور  ٌاسٌن100429

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبنتمة  اكرام100430

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالماللً  خولة100431

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةاجكرة  الحبٌب100432

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةقٌبو  جواد100433

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةومامس  المهدي100434

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالزٌادي  لحسن100435

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةافلٌدن  عبدالرفٌق100436

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةأمحرك  احماد100437

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةحمنً  منى100438

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةاحو  رجاء100439

6تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالروٌري  الرزاق عبد100440

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةمودن  أسماء100441
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالزاكً  هشام100442

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةزروال  الفتاح عبد100443

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةحدي  المجٌد عبد100444

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةشهٌد  رشٌد100445

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةمصنٌت  مصطفى100446

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالبراح  الجلٌل عبد100447

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةحسً اٌت  سناء100448

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالطالبً  فاتحة100449

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةأونٌل  ؼزالن100450

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةاشنٌتٌؾ  بشرى100451

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالحمدونً  سعد100452

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةلكدار  حفٌظة100453

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةشمالل  ابراهٌم موالي100454

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبجاوي  زٌنب100455

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبولدام  عبدهللا100456

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةمونً  حٌاة100457

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالرزٌكً  عفٌفة100458

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةباوتً  سمٌر100459

7تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالنباك  منى100460

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالنباك  هشام100461

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةفرواح  سناء100462
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبرحٌل  عتٌقة100463

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةسعٌد اٌت  زاهرة100464

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالناصري  لحسن100465

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالحٌان  ؼفران100466

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالقندوسً  سحر100467

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةكواحً  عائشة100468

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبوكدال  سهام100469

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةشونٌظ  الرحٌم عبد100470

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةموحى  الؽنً عبد100471

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةسدٌرة بن  وفاء100472

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةلمصارنً  اسمهان100473

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةاالنوار ابو  نجاة100474

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبطـــــــــــراح  وجــــــــــدان100475

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالنوٌنً  سكٌنة100476

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبوٌكضارن  محمد100477

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةمخلوؾ  خدٌجة100478

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةلعضم  خدٌجة100479

8تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةلحسن اٌت  مصطفى100480

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةلهاللً  أمال100481

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبوستة  حسن100482

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةمصلح  دنٌا100483
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالمتوكل  كرٌمة100484

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالحمار اٌت  مرٌم100485

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةفٌواتً  المهدي100486

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةعكور  الزهراء فاطمة100487

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالقادري  مصطفى100488

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبهً اٌت  سعٌد100489

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةارشتوي  احمد100490

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالمخنتر  مونٌة100491

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةتورٌرت  الحبٌب100492

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةباللً  ماءالعٌنٌن100493

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةدورانً  حسن100494

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةأخراز  لطٌفة100495

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبوعزة  الصادق عبد100496

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةانبٌكة  حفصة100497

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبوعبٌد  سعٌد100498

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالنمٌري  ٌوسؾ100499

9تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةكرٌكر  زهرة100500

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبحمان  الهادي عبد100501

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالطالبً  امٌمة100502

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةازناك  زوبٌر100503

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالصرصاري  شرٌفة100504
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةابنون  زهرة100505

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةلقرع  نادٌة100506

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةابخار  هشام100507

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبلعٌشى  الهام100508

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبوستة  المٌة100509

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةسامتً  عبداالله100510

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالمرابط  اسماعٌل100511

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالرحماوي  أٌوب100512

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةمنصور اٌت  فاطمة100513

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبورجالت  الرزاق عبد100514

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةحمودي  لبنى100515

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةعلً أوبن  جمال100516

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالبوزٌدي  زٌنب100517

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةأعراب  لمٌاء100518

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةمورو  خدٌجة100519

10تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالكومً  محمد100520

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةمحمد أٌت  أحمد100521

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالرافعً  احمد100522

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبودشٌش  عبدالعال100523ً

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةافرارٌج  الؽفور عبد100524

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةحدٌر  مرٌم100525
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالحاري  منى100526

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةرشدي  هناء100527

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةتعرابت بن  ابراهٌم100528

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالفقٌه اٌت  محمد100529

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالحار  الزهراء فاطمة100530

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةأوبقا  حسن100531

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةعالمً  محمد100532

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةفرجً  فاطمة100533

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةوحمان اٌت  اسماعٌل100534

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةسوٌلم  خدٌجة100535

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالربولً  مروان100536

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةأزاٌز  جمال100537

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالزٌادي  العزٌز عبد100538

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةعباسً  وردة100539

11تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالحرشً  الزهراء فاطمة100540

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةأوراٌس  الزهراء فاطمة100541

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالحموري  سلٌمة100542

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةاكرٌش  مراد100543

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالبصري  بشرى100544

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبولهرود  لواجظ100545

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالعطار  نجاة100546
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةنجا  عزٌز100547

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةتتررات  نورالدٌن100548

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةلبقٌري  عبدهللا100549

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةقمري  عبدالؽن100550ً

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبنهمً  شرؾ100551

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالصاٌر  الزهراء فاطمة100552

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالكوري  خدٌجة100553

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبنعزوز  ٌونس100554

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةلحضار اٌت  سفٌان100555

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةشمالل  مصطفى100556

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةاالسماعٌلً العلوي  هاجر100557

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةشاكر  مجٌدة100558

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةبادٌس  اللطٌؾ عبد100559

12تحناوت بلدٌة  القٌروان مدرسةالهزمٌري  عزٌزة100560

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةلقرع  حنان100561

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالناجً  صلٌحة100562

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالطٌبً بن اٌت  حسن100563

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةقنوؾ  رشٌد100564

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةكرارة  الزهراء فاطمة100565

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةشكري  عبدهللا100566

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةلعمٌري  مصطفى100567
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةابومالح  سلمى100568

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةسلماجً  خمسة100569

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالوراق  ثورٌة100570

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةجوخران أٌت  عبدهللا100571

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبولعصافر  عبدهللا100572

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبنسٌمو  هاجر100573

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبالمدنً  راوٌة100574

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةباري بن  ٌوسؾ100575

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاورٌك  محمد100576

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالماكري  رضا100577

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةحدو اٌت  حنان100578

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالزهٌري  سارة100579

1تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاوشن اٌت  احمد100580

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبنالطالب  اسامة100581

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةابوحمد  عبدالرزاق100582

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةصواب  هند100583

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةامؽارن  الكرٌم عبد100584

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاحسٌن اٌت  هشام100585

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالبداد  ابتسام100586

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةانتفً  ودٌع100587

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالبرنوسً  نورى100588
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبنصابار  أٌوب100589

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالورد  طارق100590

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالوادي  خولة100591

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاعمر علً اٌت  حنان100592

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبالل اٌت  الجبار عبد100593

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةارمٌتً  شرؾ100594

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةقاصً  ضحى100595

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالزات  لحسن100596

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةلكرٌمً  الحق عبد100597

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوازروا  ابتسام100598

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبخو  بشرة100599

2تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوٌحٌانً محمد  محمد100600

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةركباوي  إلهام100601

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةموفتً  العزٌز عبد100602

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةدرٌوش  زٌنب100603

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالؽزوانً  حكٌمة100604

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوٌدناٌن  حنان100605

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةٌاسٌن بن  العالً عبد100606

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبولودن  لطٌفة100607

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوكصة  سهام100608

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالزرقطونً  عبدالكرٌم100609
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاسكري  الحسٌن100610

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاشرٌواط  لحسن100611

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالقادري  اللطٌؾ عبد100612

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالمؽٌمٌمً  العرب100613ً

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالماضً  حنان100614

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالزاهر  مرٌم100615

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبواسماعٌل  صفاء100616

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةازكري  محمد100617

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالكرفادي  رشٌدة100618

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةعالل  هدى100619

3تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةؼزال  امٌنة100620

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبقادٌر  العزٌز عبد100621

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةكونً  الجلٌل عبد100622

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوٌكراون  سعٌدة100623

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةسوس اٌت  فاطمة100624

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالبوبكري  الخالق عبد100625

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبهلوان  سفٌان100626

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةناصري  ٌوسؾ100627

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبشانً  الزهراء فاطمة100628

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةافوٌزٌر  ٌوسؾ100629

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةسعٌد بن اٌت  عمر100630
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوناجً  نزهة100631

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةإدامارٌر  أٌوب100632

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةكوحو  عبدهللا100633

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةشاٌط  حفٌظة100634

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالعاٌدي  رشٌدة100635

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوفوس  سهام100636

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةازدو  محمد100637

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةباحدو  ابتسام100638

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبها أٌت  أحمد100639

4تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالدوش اٌت  الرزاق عبد100640

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاجرٌؾ  محمد100641

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالؽراٌب  كرٌم100642

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةخرازي  ٌوسؾ100643

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالناصري  فضم100644

100645Brahim  Belmati5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌة

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوعزة بن  مصطفى100646

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالمٌمونً  مونٌة100647

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالمرؼٌنً  اسماء100648

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةتٌدرٌنً  الناصر عبد100649

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالسالمً  اللطٌؾ عبد100650

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاهدي  نورالدٌن100651
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبحٌح  كمال100652

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبلقاس  لٌلى100653

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالنخعً  بشرى100654

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالبٌسور  رقٌة100655

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةفصٌح  اللطٌؾ عبد100656

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةسعٌد اٌت  جمال100657

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوبطان  الزهراء فاطمة100658

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةحٌانً  ٌونس100659

5تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةلحسن اٌت  عبداالله100660

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالخٌراوي  ٌونس100661

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبودالل  محمد100662

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةعٌالن  رجاء100663

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةلمٌسً  احمد100664

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةدالمً  محمد100665

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةؼادٌري  بشرى100666

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاحملً  فاطمة100667

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةفراح  مرٌم100668

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالربٌب  حسن100669

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالطاٌع  ملٌكة100670

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةناجً  العالً عبد100671

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالؽفاري  جمال100672
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبنشٌخ  خالد100673

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةادحم  محمد100674

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةصالح بن  هجر100675

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةامعكاز  الحق عبد100676

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبنعال  ٌاسٌن100677

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالعبوبً  لحسن100678

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبازاوك  شكري100679

6تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةخالً الطالب اٌت  الؽنً عبد100680

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةموقات  سناء100681

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاؼٌاي اٌت  نعٌمة100682

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالساقً  لٌلى100683

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالدمانً  زهرة100684

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالوصٌفً  كرٌمة100685

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالمكاوي  حٌاة100686

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالحسٌنً  نورالدٌن100687

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالرمٌقً  نعٌمة100688

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالبوزٌدي  سعٌد100689

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالٌساعً  احسان100690

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةقاسمً  صباح100691

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاحسان  الؽنً عبد100692

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوزٌد اٌت  مصطفى100693
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبنور  عائشة100694

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبودهٌر  زهٌرة100695

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاقناي  رشٌد100696

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةافٌس  محمد100697

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةعمرو أٌت  ؼٌثة100698

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةامرٌش  هشام100699

7تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمحمد  الحسناوي100700

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبزوي  الرزاق عبد100701

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالسعالوي  نوال100702

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةوٌزان  هللا عبد100703

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةحوزاوي  محمد100704

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالعلوي اٌت  هشام100705

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةسهري  نورالدٌن100706

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةوٌزراك  شرٌفة100707

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةصانبا  سلٌمة100708

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالبٌضاوي  امان100709

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمنصوري  عفٌفة100710

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةادبهرور  الحسن100711

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالرقٌق  حسناء100712

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبنزبٌري  امٌنة100713

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةلهداوي  الرحمان عبد100714
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالصحراوي  سعٌد100715

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالمشكٌح  جمال100716

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةواٌشوش  سعٌد100717

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاحنوش  رجاء100718

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةوؼاض  السعٌد100719

8تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالناصري  رشٌد100720

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةادمناتً  الرحٌم عبد100721

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةادسعٌد  السعٌد100722

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةتهداوي  عبدالقادر100723

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةصدٌقً  خدٌجة100724

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالقزابري  وفاء100725

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةوزاض  سمٌرة100726

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبولهرود  سعاد100727

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةسرنان  سعٌدة100728

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةتلاير  خالد100729

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالبركاوي  اسماعٌل100730

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبجقال  محمد100731

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاورٌك  عصام100732

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةكالل  حسناء100733

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمالك أٌت  اٌمان100734

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةجدة  عبدالرحٌم100735
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةفضلون  اسماء100736

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوخا  محمد100737

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاسكور  فاطمة100738

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمورو  الحمٌد عبد100739

9تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبال اٌت  سعٌد100740

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالصمودي  سمٌرة100741

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةلكحل  الدٌن نور100742

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمرزوق  عبدالرزاق100743

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةحمً  سمٌرة100744

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبالزاوك  فاطمة100745

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمساعد  كوثر100746

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالضٌؾ  بوجمعة100747

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالباهً  اللطٌؾ عبد100748

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاألبٌض  الزهراء فاطمة100749

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةسمالل  رشٌد100750

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالراجى  سكٌنة100751

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةحٌدة  الحسن100752

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمطٌع  حسن100753

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالحراث  حمٌد100754

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةرشٌد  حسناء100755

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةلنصاري  سمٌة100756
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةتؽزي  عبدالكرٌم100757

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمسواك  عزٌز100758

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالعمرانً  خدٌجة100759

10تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالعبوبً  سكٌنة100760

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالسالمً  رضى محمد100761

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالدراز  عزٌزة100762

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةحدو اٌت  ابراهٌم100763

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةباٌشو  نزهة100764

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاؼجدام  عبدالرحٌم100765

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالبكري  محمد100766

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةطائع  كرٌمة100767

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةشبٌب  اللطٌؾ عبد100768

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةموحد  فدوى100769

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةشاكر  وفاء100770

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوالؽسول اٌت  سناء100771

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمحمد  اكوبري100772

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالحمري  سٌهام100773

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةأقدٌم  محمد100774

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةكدوار  نادٌة100775

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمسعودي  محمد100776

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبنٌندالسً  زهٌرة100777
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوٌوردن اٌد  الدٌن صالح100778

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمبارك  مرٌم100779

11تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةأبوالعٌش  سناء100780

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبنحادة  عائشة100781

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالٌنزالً  سعٌدة100782

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمسعودي  الصمد عبد100783

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوٌوب  ابراهٌم100784

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالزي بن  ابراهٌم100785

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالتكانً  أسماء100786

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالؽوات  زكرٌاء100787

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةزٌطوت  خدٌجة100788

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاالدرٌسً  ادرٌس100789

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالكازومً  بشرى100790

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالوازانً  حسام100791

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالمستوي  نورة100792

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالفزازي  حسناء100793

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةباكري  خدٌجة100794

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالحناؾ أٌت  فاطمة100795

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوستة  رشٌد100796

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالعوام  عثمان100797

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالمهدوي  نورالدٌن100798
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةأدناس  أٌوب100799

12تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةلباللً  ابتسام100800

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةحكام  حمو100801

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبولجداد  جواد100802

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاخدام  العراب100803ً

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالعثمانً  أحمد100804

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالمؤدن  ٌاسٌن100805

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبلخاضر  سكٌنة100806

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالمهدوي  حنان100807

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمصطلح  فاطمة100808

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبومهً  عمر100809

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالقاسح اٌت  محمد100810

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةجمامة  ابتسام100811

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةلبزار  نعٌمة100812

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالحداوي  الجلٌل عبد100813

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةرئٌس أٌت  مرٌم100814

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةامؽونٌا  ٌوسؾ100815

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةحرٌز أٌت  المهدي100816

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبامو  عمر100817

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةفهمً  رضوان100818

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالقتاري  حسناء100819
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

13تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةأبرام  الرحٌم عبد100820

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةكرومً  خدٌجة100821

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالتاجر  ٌاسٌن100822

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمنصور اٌت  ٌونس100823

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالمندٌلً  الحق عبد100824

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبخونً  حمٌد100825

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالعرنوقً  أسماء100826

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةراجً  محمد100827

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةفنشار  ٌونس100828

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةقحطانً  نورة100829

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاجة بن اٌت  عبداللطٌؾ100830

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةهٌتٌت  خدٌجة100831

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةصابر  محمد100832

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةزوراق  الحق عبد100833

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوالؽسول  خالد100834

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةزروال  هشام100835

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةولداالمام  خدٌجة100836

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالرٌوي  مها100837

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةأجدٌك  ملٌكة100838

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبلعٌساوي  الؽنً عبد100839

14تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةأوخار  اٌمان100840
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةدهلٌز  سلمى100841

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالواصؾ  سناء100842

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةرحو  كنزة100843

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمولود  بشرى100844

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةكاعزي  جواد100845

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاللمٌسً  شادٌة100846

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالعثمانً  الؽنً عبد100847

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالقبٌط  نعٌمة100848

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبورضو  زاكورة كتاوة ٌاسٌن100849

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمران  سكٌنة100850

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةأصبان  ٌوسؾ100851

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالوالد  نعٌمة100852

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوكٌلة  خدٌجة100853

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالؽرفً  فٌصل محمد100854

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةكطال  أزهور100855

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةوسعٌد  الؽازي100856

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالعسلً  الصادق عبد100857

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالرحوي  عتٌقة100858

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبلقٌس  الطٌب100859

15تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةابدار  حسنا100860

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالهدان  كلثوم أم100861
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالرزكً  عبدالح100862ً

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاسورن  فاٌزة100863

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالمودن  السعدٌة100864

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالصقري  نادٌة100865

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمرواح  ٌوسؾ100866

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةسوان  رشٌد100867

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبرنو  رشٌدة100868

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالدٌن عز  السعٌد100869

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةلعمٌم  امهان100870ً

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةموتو  زٌنب100871

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةأعطٌة  حنان100872

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةشاكر  حنان100873

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةجودري  مرٌم100874

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوقج  سكٌنة100875

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةعبدالواحد  فاطمة100876

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالزٌادي  الحكٌم عبد100877

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالطوٌل  هدى100878

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاسالم  لٌلى100879

16تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةناشط  خدٌجة100880

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبرزٌز  مصطفى100881

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاحمد  حفٌظة100882
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالحاج اٌت  رشٌدة100883

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةحٌدة  توفٌق100884

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةحدٌر  تٌمٌة100885

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبزبز  مرٌم100886

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالحداوي  لطٌفة100887

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاجدٌك  عمر100888

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةامالح  ٌاسٌن100889

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبحمد اٌت  فؤاد100890

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةادوس  ابراهٌم100891

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبوطاٌب  مرٌم100892

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبومان  نعٌمة100893

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالوردي  الحسٌن100894

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةلكرٌش  زكٌة100895

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةامؽار اٌت  مرٌم100896

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةإذالمودن  خدٌجة100897

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةابوعلً  كمال100898

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالتائب  المجٌد عبد100899

17تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةلؽفور  أسماء100900

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالفطري  هدى100901

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالسعٌدي  ٌوسؾ100902

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةامؽار اٌت  لطٌفة100903
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالعتٌق  عادل100904

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبرنان  فاطمة100905

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمسعود الحاج اٌت  ٌوسؾ100906

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةعلوم  خولة100907

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاروة  نورالدٌن100908

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةازدوز  لحسن100909

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةحرتتوش  الكرٌم عبد100910

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةٌوسؾ ناٌت  وئام100911

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةوالشٌخ  حفٌظة100912

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةادعبو  الزهراء فاطمة100913

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاومحمد  محمد100914

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةعدو  مبارك100915

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمفضاال  فاطمة100916

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاومؽار  نادٌة100917

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبنبوبكر  زكٌة100918

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةشرقاوي  رضوان100919

18تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةحمدانً اٌت  وفاء100920

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالواطنً  الحسٌن100921

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالمحجوب بن  اشراق100922

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمالك اٌت  عمر100923

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةسعدنً  إسماعٌل100924
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةخرباش  لحسن100925

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالصؽراوي  نوارا100926

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاوزالن  محماد100927

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالعربً  فتٌحة100928

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالحار  هدى100929

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةداكضٌض  الحسٌن100930

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةأجرافً  ٌونس100931

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةحمدي  اكرام100932

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاعمر اٌت  جمٌلة100933

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمسكور  رقٌة100934

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاخبً  عبداللطٌؾ100935

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالصالح بن  كرٌمة100936

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالورد  أسماء100937

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالزوٌتٌن اٌت  سعٌد100938

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةرقٌب  سعاد100939

19تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاسروت  ملٌكة100940

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالزنكً  نورة100941

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةلمكٌفً  احالم100942

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةشلبً  لبنى100943

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمبارك أٌت  د عما100944

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالطراح  المالك عبد100945
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةوسعٌد الحاج اٌت  ٌوسؾ100946

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالفارسً  سمٌرة100947

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاعنو  لحسن100948

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةرجا  نعٌمة100949

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةأرسموك  الزهراء فاطمة100950

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالؽدانً  حفٌظة100951

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالطٌاب  سمٌة100952

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةسرور  عبدالرحٌم100953

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبلعٌد  ٌاسٌن100954

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةبودشٌش شرادي  خالد100955

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالمزاوري  حسن100956

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةاتشنكة  العزٌز عبد100957

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةالعمراوي  ٌوسؾ100958

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةمساوي  الفتاح عبد100959

20تحناوت بلدٌة أنزران بئر ثانوٌةزٌدان اٌت  ثورٌة100960

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةفهالل  مٌنة100961

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالموحد  لحسن100962

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبنرائٌس  نجٌب100963

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالصحراوي  هند100964

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالزٌنبً  محمد100965

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةشكوكوط  ٌونس100966
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةادصالح  خدٌجة100967

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةكركوح  رشٌد100968

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةعبدهللا  بخدٌش100969

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالجكانً  مرٌم100970

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبوضاض  عل100971ً

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالصماطً  عبداللطٌؾ100972

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالعداسً  حنان100973

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةحري  محمد100974

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةحلٌم  خالد100975

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالباهً  سمٌحة100976

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةثعلبً  مرٌم100977

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةجوال  ابراهٌم100978

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاسوس  نعٌمة100979

1تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةازناك  مرٌم100980

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةعدي بن  ٌاسٌن100981

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةامؽري  لوبنة100982

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةسكوري  لٌلى100983

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةلقاٌمً  الحكٌم عبد100984

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالركٌبً  حسناء100985

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالهروش  نجٌة100986

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةعارؾ  سفٌان100987
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبوركعة  ٌوسؾ100988

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةافٌري  السعدٌة100989

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبوشتلة  كمال100990

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةطاوض  عماد100991

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالجودي  ثرٌا100992

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةمتقً  سناء100993

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبوخرٌص  عبدهلل100994

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالحاٌكً  نسٌمة100995

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاحمو سعٌد اٌت  هاجر100996

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةروؼال  لطٌفة100997

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةأبحمان  رشٌد100998

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبنزاهر  سكٌنة100999

2تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالسماللً  امٌنة101000

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةموٌسً  إٌمان101001

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةجلول اٌت  كرٌمة101002

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالمرحولً  حسنٌة101003

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةلقداري  ابراهٌم101004

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبلعرادي  جمٌعة101005

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالضحاك  خدٌجة101006

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالعروسً  اٌمن101007

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةوعمو  العزٌز عبد101008
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة
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 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبوخاري  ٌونس101009

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةدفعاوي  عبدهللا101010

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاٌزكبً  امل101011

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبواشتلة  رشٌد101012

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةلحسن اٌت  العزٌز عبد101013

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاخشان  لمٌاء101014

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةمحفوظ  احمد101015

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةتؽروط  هللا عبد101016

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالفارٌسً  لٌلى101017

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبوعدي  زهرة101018

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةأزضوض  عائشة101019

3تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالزهٌري  مٌنة101020

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالشتوي  الهادي عبد101021

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةدراعو بن  الكبٌر عبد101022

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةجنكاري  سمٌة101023

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةنظٌر  ٌوسؾ101024

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةسبحان  ٌاسٌن101025

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالمودن اٌت  حٌاة101026

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالؽدوٌنً  حسناء101027

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالحوٌدك  خدٌجة101028

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةعلً بن اٌت  عزٌز101029
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4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبراعوس  فدوى101030

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاجرافً  وداد101031

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةكرجٌد  محمد101032

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالفاقٌر  العلً عبد101033

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبودرار  لمٌاء101034

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبوقدٌر  اٌمان101035

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةخاوة  نادٌة101036

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةازناك  السعدٌة101037

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبرخوش  محمد101038

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةتنزورت  عائشة101039

4تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةحمنا  الرحٌم عبد101040

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةخلٌفة اٌت  كوثر101041

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةحساٌن ا اٌت  محمد101042

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبودٌك  رشٌدة101043

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاوزات  عبدهللا101044

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةهللا فتح  الهادي عبد101045

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبنطالب  ابراهٌم101046

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالقدوري  لطٌفة101047

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاملول  لحسن101048

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاشفٌرى  محمد101049

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالسماللً  جمٌلة101050
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5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةنعٌمة  بلحٌط101051

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةؼزوى  سمٌرة101052

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةشتٌح  وفاء101053

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالمتوكل  عبدهللا101054

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالمراكشً  عبدالكرٌم101055

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةعبران  سعاد101056

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةزركالً  دنٌا101057

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبنشهٌبة  فرح101058

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالتقً  محمد101059

5تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةحوزاوي  لطٌفة101060

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاجرٌؾ  رشٌد101061

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةفلٌح  سومٌة101062

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةأحبٌس  رشٌد101063

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاومنهنا  بوبكر101064

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالشناق  لطٌفة101065

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالطاهري  رشٌدة101066

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةأمسونت  أمسونت عائشة101067

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةورها  جواد101068

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةصمود بن  زكرٌاء101069

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالبرٌشً  فاطمة101070

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالخضٌر  فاطمة101071
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6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالقرع  خدٌجة101072

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاكرو  سناء101073

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالمومن  سلمى101074

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاباحدى  نورالدٌن101075

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةجٌدا  اللطٌؾ عبد101076

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالفنان  رضى101077

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالفقٌه اٌت  محمد101078

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالزراٌدي  توفٌق101079

6تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةطقسً  زٌنب101080

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةحمادي  خالد101081

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةدحان بن  زكرٌاء101082

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةحرثات  كمال101083

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةجراعً  خالد101084

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةهدوز  محمد101085

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالعٌساوي  لحسن101086

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالدائم عبد  سومٌة101087

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةجعفري  الدٌن نور101088

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالراوي اٌت  ؼزالن101089

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبوطالب  ملٌكة101090

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالصهوي  اسماء101091

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةلكناوي  الزهراء فاطمة101092
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7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةسناء  بدونى101093

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةافرٌكً  ماجدة101094

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالعماري  عصام101095

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةحمو اٌت  محمد101096

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةعالوي  حكٌمة101097

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةإشوان  الرحٌم عبد101098

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالمتاقً  بوعبٌد101099

7تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالعالً  عل101100ً

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةلبزٌري  ملٌكة101101

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاللوزٌوي  خولة101102

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالسعٌدي  ابراهٌم101103

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةبٌقً  الزهراء فاطمة101104

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةحم أٌت  نادٌة101105

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاوٌحى  مصطفى101106

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاوهمو  الحسٌن101107

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالبخاري  عزٌز101108

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةلؽدٌري  الؽانً عبد101109

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاكدٌل  ٌوسؾ101110

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالبرج  المصطفى101111

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالسباهً  محمد101112

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةالجدٌوي  عائشة101113
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8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةMسباب  المصطفى101114

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةلدٌد  لكبٌرة101115

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةامهٌصرة  الحق عبد101116

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةامزوز  خالد101117

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةاسوس  ؼزالن101118

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةفكران  منٌر101119

8تحناوت بلدٌة توبقال التأهٌلٌة الثانوٌةلهبوز  محمد101120

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةسعٌد  ؼانوي101121

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةرشاد  سعٌدة101122

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالطاهري  الجلٌل عبد101123

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةارسموك  اسماء101124

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةادراح  سعٌد101125

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالهز بن  وفاء101126

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةكور  سعٌدة101127

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةلدهم  خالد101128

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالزراري  الرحٌم عبد101129

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالحاج اٌت  مصطفى101130

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالسواللً  عبداالله101131

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةصالح اٌت  عادل101132

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالذاكٌري  الزهراء فاطمة101133

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةباروك  وفاء101134
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1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةسرٌؽٌنة  حمزة101135

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةحٌبو  رضوان101136

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةاعباٌد  حنان101137

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةمسكً  بشرى101138

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةوكاك  هجر101139

1اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالحرٌتً  صفاء101140

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالفتحً  سمٌر101141

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالعٌبود  انس101142

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةزرطٌط  الزهراء فاطمة101143

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةكجً  هشام101144

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالقرٌشً  خدٌجة101145

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةمشكوري  رشٌد101146

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةنزهة  الؽازي101147

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالطالب  كرٌمة101148

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةوادوكو  محمد101149

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبنشدلً  سكٌنة101150

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالكنا  الرحمان عبد101151

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةكلمون  حمزة101152

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبنفاضا  جمال101153

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالحداوي  وفاء101154

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالمومن  الزهراء فاطمة101155
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالوردي  عائشة101156

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبسكٌكٌن  لبنى101157

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةلحسن الحاج اٌت  بهٌجة101158

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالٌفتاحً  عائشة101159

2اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةحمزة  ؼزالن101160

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبوملك  وفاء101161

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةجدٌد  ابتسام101162

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالوافً  الحسن موالي101163

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالعالوي  العالً عبد101164

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةلقصٌر  سهام101165

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالمودنٌة  هشام101166

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالحداوي  نالؼز101167

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبوري  سلوى101168

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةنادي  المهدي101169

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةحلمً  اكرام101170

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالسعٌدي  ملٌكة101171

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةجران  ٌونس101172

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةزٌدان اٌت  عمر101173

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةزكٌة  جالل101174

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةاحٌا بن  نجٌة101175

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالحقٌقً  لبنى101176
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبنرائس  الصادق عبد101177

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالعطفً  جمٌلة101178

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةكوكندٌس  عواطؾ101179

3اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالتاقً  هشام101180

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالحكٌمً  الواحد عبد101181

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالحجامً  نجاة101182

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبوٌحٌى  وفاء101183

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةخاطر  خدٌجة101184

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالكعراطً  جمال101185

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبوطٌب  لبنى101186

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةاكجدول  ٌوسؾ101187

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالهرواتً  خدٌجة101188

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةأمؽار  أمٌمة101189

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةاتزكً  حٌات101190

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةعال بن  هللا عبد101191

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةاقبلً  زهرة101192

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبعلً اٌت  نورالدٌن101193

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةاسبٌعً  محمد101194

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةباقصة  فتٌحة101195

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةفرح  نسٌمة101196

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةامبارك اٌت  خدٌجة101197
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالبوكن  عبدهللا101198

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةهللا فتح  الحً عبد101199

4اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةلطٌؾ  لبنى101200

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةٌوسؾ بن  خالد101201

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالمكاوي  رشٌد101202

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةأكومً  نورالدٌن101203

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةكرٌمان  محمد101204

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةمولٌد أٌت  معاد101205

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالزوٌن  فتٌحة101206

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالسبع  نعٌمة101207

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالباز اٌت  سعٌدة101208

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةموسى  زٌنب101209

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةطلبان  سكٌنة101210

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةافخار  خالد101211

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةودٌع  لطٌفة101212

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبوشعار  اللطٌؾ عبد101213

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةمالل  عمر101214

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةامرٌر اٌت  الرحمان عبد101215

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةهللا العاطً  خدٌجة101216

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبوتاي  السعٌد101217

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةعسو اٌت  عبدالعزٌز101218
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبواشتلة  هشام101219

5اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةادحٌن  الصادق عبد101220

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةاعرٌبان  سعاد101221

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالحسنوي  عبدالحكٌم101222

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالرشقً  العزٌز عبد101223

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةنعمان  هللا عبد101224

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةابارو  لطٌفة101225

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةلبعوي  جهاد101226

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالمنانً  سفٌان101227

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةامؽار  حسناء101228

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبوكنً  فرح101229

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةلمهٌر  حفٌظة101230

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةهزمٌري  سكٌنة101231

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةهادي اٌت  محمد101232

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةباؼوغ  وفاء101233

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبهٌة بن  عزٌزة101234

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةازي  عبدالعال101235ً

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالرامً  عبداللطٌؾ101236

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةامنصور  محسن101237

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالسخاوي  الرحٌم عبد101238

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةاألزهاري  الزهراء فاطمة101239
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

6اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالوحمانً  امنة101240

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةأحٌار  لمٌاء101241

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةناصر اٌت  نورالدٌن101242

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةسهٌر  وصال101243

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالمعونً  اللطٌؾ عبد101244

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالسٌمامري  امال101245

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةازٌرار  وفاء101246

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبولٌسً  عائشة101247

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةنحلً  محمد101248

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبهادي  خدٌجة101249

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةحموش اٌت  جمال101250

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالعداوي  اشرؾ101251

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةقوٌسح  نوال101252

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةشرادي  نورالدٌن101253

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةباتة  سهام101254

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالصالحً  ثورٌة101255

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالكاٌد  سناء101256

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةلحسن اٌت  خالد101257

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةلزدهاري  سعٌد101258

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةاعبٌدة  عبدالرحٌم101259

7اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةأمعراض  أسماء101260
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةواحً  سعدٌة101261

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةزاهٌد  ملٌكة101262

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةكوزكٌت  نزهة101263

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةلمحمدي  زوهٌر101264

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالواصً  الرحٌم عبد101265

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالخامسة  بهٌجة101266

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةرٌفان  الرحٌم عبد101267

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالدرعً  حفٌظة101268

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةحسنً  مونٌة101269

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالحسنً  نادٌة101270

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةتراب  الدٌن صالح101271

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالرحوي  سعاد101272

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةافرارقً  مرٌم101273

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةمزوار  سعاد101274

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةحمو اٌت  العالً عبد101275

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبوصرحان  محمد101276

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبولحسن  الحسٌن101277

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةصالح اٌت  مصطفى101278

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةالعمرانً  عائشة101279

8اورٌكة جماعة السوسً المختار التأهٌلٌة الثانوٌةبوٌكزران  رشٌدة101280

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالطالب اٌت  امٌنة101281
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالخدالوي  العالً عبد101282

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةنبٌل  سلٌمة101283

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبولعجول  عماد101284

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةكالر  حنان101285

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاإلدرٌسً صبري  مجٌد101286

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاكٌدر  نورة101287

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالخطابً  زٌنب101288

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالدهبً  السعدٌة101289

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالفائدة  سمٌر101290

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةفارس اٌت  فراح101291

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمصباح  زٌنب101292

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالشرارطً  الرحٌم عبد101293

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاحماد اٌت  ٌوسؾ101294

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةلمساكري  ٌونس101295

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةهاجل  عواطؾ101296

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاكرٌتة  نجٌة101297

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةافارس اٌت  سفٌان101298

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالبوؼازي  تولعٌت101299

1اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةلشكر  حمزة101300

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبنقراٌو  بوشرى101301

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةسلٌم  لمٌاء101302
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةتسافً  حسن101303

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالطوٌلع  حورٌة101304

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمجٌدي  نوال101305

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةادهٌنة  حنان101306

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالمشواط  زهراء101307

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةلحمٌم  هشام101308

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوٌكزران  نزهة101309

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوركانً  سعاد101310

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةأباعمر أٌت  المجٌد عبد101311

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةلخضر  جمال101312

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمتمسك  فوزٌة101313

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةلؽرٌسة  نعٌمة101314

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالشناق  عبدالرحمان101315

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالهرش  رشٌد موالي101316

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبنشٌخ اٌت  فاطمة101317

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبرادة  لٌلى101318

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمراعً  عزوز101319

2اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةفراتً  اٌناس101320

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالجد  نزهة101321

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالطوٌل  السالم عبد101322

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةزٌدانً  مصطفى101323
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةأمنتاك  الحسٌن101324

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاعبوب  لٌلى101325

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاعراب  عبداللطٌؾ101326

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةنزهً  حنان101327

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالمؽفور  سكٌنة101328

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةوعبوش  محمد101329

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالخزراجً  سعٌد101330

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمحند اٌت  الرحٌم عبد101331

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمعروفً  بشرى101332

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمجهد  الوهاب عبد101333

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةألحٌان  اإلله عبد101334

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالواعر  عبدالرحٌم101335

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةأضرضور  زٌنب101336

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالخضراوي  مونى101337

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاعال  ٌاسٌن101338

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالبوعامً  البر عبد101339

3اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةطبٌب امنٌة  الرحمان عبد101340

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبرك  هشام101341

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةؼازي  امٌن محمد101342

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمنٌر  الزهراء فاطمة101343

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةباٌفو  خالد101344
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالداودي  كلثومة101345

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةلحرش  الهام101346

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبندٌان  عبدالعال101347ً

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاهنٌكً  خالد101348

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمنان  محمد101349

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةملوكً  ابتسام101350

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةدحان  عمر101351

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالفهٌم اٌت  نعٌمة101352

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةلفدٌلً  جواد101353

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالبخاري  المصطفى101354

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوحانٌن  سفٌان101355

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالبٌد  ن اٌما101356

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةلمدٌهب  اٌمان101357

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاحماد اٌت  احمد101358

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوعدي  حمٌد101359

4اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبزاز  نادٌة101360

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالقرشً  اسماعٌل101361

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةجبران  هشام101362

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمهض  مرٌم101363

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالباز  ٌاسٌن101364

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةامسكان  عمر101365
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالصالحً  هشام101366

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةروان  بشرى101367

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةأدناس  محمد101368

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبنعدي اٌت  لبنى101369

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةسالم أٌت  مونٌة101370

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالزهٌري  مونٌة101371

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةلمقدم بن  محمد101372

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالمرابً  المصطفى101373

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوالنٌت  سعٌد101374

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةصادق  نزهة101375

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةكرتنً  ٌاسٌن101376

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةعوٌنتً  هاجر101377

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةعنكا  ابتسام101378

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةرضوان  أنس101379

5اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالركٌبً  ٌونس101380

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةحنان  ٌعٌش101381

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةقاٌو  فاطمة101382

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةنواظر  مرٌم101383

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةعلً اد  محماد101384

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالتاقً  حسناء101385

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاؼمور اٌت  العزٌز عبد101386

66/106



القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةابرشٌح  امل101387

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاحمد الطالب اٌت  خالد101388

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةزٌكو  محمود101389

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوجدٌكن  سكٌنة101390

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالحادمى  اٌمان101391

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوتسرفٌن  السعدٌة101392

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبلكوط  خدٌجة101393

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةحمزاوي  العاطً عبد101394

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةأعبٌبً  الرحٌم عبد101395

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاخٌش  شرؾ101396

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةابال  مصطفى101397

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالفاهٌري  مرٌم101398

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةواكرٌم  منٌة101399

6اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالشعبً  حنان101400

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاعلى  الصدٌق101401

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالمرابط  جمٌلة101402

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوٌعقوبً  سعٌدة101403

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةزوندكان  حسن101404

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالبناوي  االله عبد101405

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالنخعً  مرٌة101406

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةرجال أٌت  جٌالل101407ً
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالزاوٌت  سعٌد101408

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةلكدالً  محمد101409

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةٌدنً  رشٌدة101410

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةحسن  واسنوان101411

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةكاللً  خولة101412

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوقسٌم  خالد101413

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاقبلً  فاطمة101414

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمزوان  فتٌحة101415

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةتمشة  جهاد101416

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبولفان  العالً عبد101417

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوٌطس  اللطٌؾ عبد101418

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبنبٌروك  اكرام101419

7اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةماٌه  الحنٌن عبد101420

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالصالحً  كنزة101421

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالعدنانً  المصطفى101422

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةزعفان  لٌلى101423

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاورٌك  حنان101424

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبنعباد  سوفٌان101425

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةفاتحً  حبٌبة101426

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةناصري  خالد101427

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالعباسً  سومٌة101428
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةرمزي  المصطفى101429

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاناٌن اٌت  رشٌد101430

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةأوعدي علً أٌت  أحمد101431

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالهلٌل  سعاد101432

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةلٌروسً  سلوى101433

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاؼمور اٌت  هالالعبدا101434

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةزكً  خلٌل101435

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالحلوي ولد  اسماء101436

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالناضً  ؼالٌة101437

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاوشٌشة  عل101438ً

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاملول  ٌونس101439

8اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوكرٌم  رجاء101440

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةأمرك  عائشة101441

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةفوزي  نورالدٌن101442

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبادي  اللطٌؾ عبد101443

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالساسً  عبدالرحٌم101444

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةرضوان  لطٌفة101445

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةزؼط  محمد101446

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاستوتو  حلٌمة101447

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوعالم  عبدهللا101448

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةلحسن اد  الحسٌن101449
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالشاهد  الرحٌم عبد101450

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةازٌهً  مروان101451

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمولح  دنٌا101452

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالرباسً  هللا عبد101453

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةباقدٌر  جمٌلة101454

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةٌمال  ابتسام101455

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةافقٌر اٌت  حمٌد101456

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوتمؽارٌن  كوثر101457

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبه احمو  محمد101458

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاهرٌو  العزٌز عبد101459

9اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةعاللة  سعٌد101460

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالسوق  عبدالعزٌز101461

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالحوزي  حنان101462

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالوٌكط  أمال101463

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالوالد  اٌوب101464

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةتدؼً  المهدي101465

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالجابري  اسماعٌل101466

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةخدٌم  رشٌدة101467

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاونٌن  مائسة101468

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةلعبٌد  اشرؾ101469

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالماسً  لبنى101470
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوعولتٌن  احمد101471

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالبوجالٌدي  الزهراء فاطمة101472

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالشوٌركً  سمٌرة101473

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةحازم  محمد101474

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةهشام  خدٌجة101475

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةإبراهٌمً  عدنان101476

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةباٌفو  عبدالسالم101477

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةندٌم  عبدهللا101478

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالصادقً  فؤاد101479

10اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةروحً  عماد101480

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبهو اٌت  نعٌمة101481

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةعٌسى اٌت  نزهة لال101482

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةارجدال اٌت  سهٌل101483

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةابٌهة  حمٌد101484

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةادعٌسى  امال101485

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاالٌنزالً  اللطٌؾ عبد101486

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاقشاش  الدٌن نور101487

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالعزاوي  اسماعٌل101488

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالوحدي  كمال101489

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةرزدال  لطٌفة101490

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاكٌكو  الحفٌظ عبد101491
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةدلحلً  كوثر101492

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاگرام  الرحٌم عبد101493

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةدارٌم  الطاهرة101494

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالشاوي بن  ادرٌس101495

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةانال  خلٌل101496

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالعماري العلوي  نعمة101497

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوهنانة  سهام101498

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةقراط  عبدالهادي101499

11اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالكبٌر اٌت  جمال101500

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةخالوقً  عبدالسمٌع101501

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالوفاء ابو  اسماء101502

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالمستدٌم  هشام101503

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةعامٌر  مٌنة101504

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالقصٌر  الحمٌد عبد101505

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبنبة  إٌمان101506

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبنعبو  سمٌة101507

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاوحساٌن  الصادق عبد101508

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةوسعٌد  ادرٌس101509

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاباحجوب  حبٌبة101510

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةابراٌم اٌت  مٌنة101511

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةوسمٌح  محمد101512
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالكوثري  خدٌجة101513

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبالزي  الزهراء فاطمة101514

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالساحً  العزٌز عبد101515

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةفكراش  المصطف101516ً

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالمجناوي  سفٌان101517

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالراشدي  فاتحة101518

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمروانً  شٌماء101519

12اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبنحجو  ٌوسؾ101520

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبدري  سعٌدة101521

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةفخور  امٌمة101522

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةنباكة  نجاة101523

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبنكال  الزهراء فااطمة101524

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوضاض  خالد101525

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالعباس أٌت  الرحٌم عبد101526

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةروؼال  سمٌرة101527

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةشوردة  المفضل101528

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالحاتمً  عبدالوهاب101529

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةأسالم  ملٌكة101530

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةتٌدرٌنً  كرٌمة101531

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمضفر  االله عبد101532

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةٌاسٌن  ملٌكة101533
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةتساوت  لطٌفة101534

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمكونً  خدٌجة101535

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالتكانً  نضٌرة101536

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاحكٌم  الرحمان عبد101537

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةابوزٌد  امنة101538

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالعماري  عمرة101539

13اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالفارحً  دنٌا101540

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌة1990-4-21  نبٌل القوح101541

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالخمادي  الحكٌم عبد101542

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاحولٌٌن  ٌوسؾ101543

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاسعٌدي  هاجر101544

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةددان  سعٌد101545

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالسفولً  عمر101546

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالهنتٌفً  وفاء101547

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبورزٌق  اٌوب101548

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبخشو  عمرة101549

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالعطار  رشٌدة101550

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةابوالؽبار  عبدالرحٌم101551

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةافراضن اٌت  لطٌفة101552

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةامٌزان  اللطٌؾ عبد101553

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةامزورو  فاطمة101554
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمكتور  هند101555

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةأبرو  الؽنً عبد101556

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالراحل  احمد101557

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةسنوسً  اٌمان101558

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالمحترم  سلوى101559

14اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالعرفولً  نوال101560

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالؽازي اٌت  فاطمة101561

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالعباسً  مٌنة101562

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةهٌشار  الجلٌل عبد101563

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالهرٌم  مٌلود101564

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالعرج  زٌاد101565

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةحدى  عبدالكرٌم101566

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاحمد  صالح اٌت101567

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةإجماعن  خالد101568

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةتبخصاصت  سومٌة101569

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمستعد  حسن101570

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةعمً بن  عزالدٌن101571

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةابوالرجاء  ادم محمد101572

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبقدٌر  ابراهىم101573

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالفٌاللً  سعٌدة101574

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالسمٌنً  فاتحة101575
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةامهري  فتٌحة101576

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبنعلً  امٌنة101577

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالخضٌر  حنان101578

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاعناٌة  حمٌد101579

15اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاورٌس  مٌنة101580

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةصابر  الحق عبد101581

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةابوالذهاب  مرٌم101582

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالبشارة  وفاء101583

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبقادر  ٌوسؾ101584

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةجلوالت  حكٌمة101585

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالطوٌل  ؼزالن101586

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةكامل  أسماء101587

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالشرقاوي  حفصة101588

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةداهً  أٌوب101589

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالعلمً  خدٌجة101590

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةفائز  العزٌز عبد101591

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةالحٌمر  اٌوب101592

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةمشراط  حمٌد101593

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةخرفاوي  عادل101594

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةأبوالطٌب  خدٌجة101595

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةجالل  خدٌجة101596
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاخشان  حنان101597

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةاكنو  علً محمد101598

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةبوثالث  الٌقٌن نور101599

16اورٌكة جماعة الفاسً عالل اإلعدادٌة الثانوٌةفاتح  ترٌة101600

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالفزاوي  فاطمة101601

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةندحمان علً اٌت  زٌنب101602

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالزمخشاري  حمزة101603

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالكروٌز  حنان101604

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبوعاللً  السعٌد101605

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةماللو  عماد101606

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةاضها  ربٌعة101607

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالؽداونً  العالً عبد101608

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةقحطانً  زكٌة101609

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالبلؽٌتً  اسماء101610

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمعدول  المصطفى101611

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالورززي  فاطمة101612

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبوهالل  عائشة101613

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةاألزلً  أحمد101614

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةتؽٌتً  ملٌكة101615

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمكاوي  حجٌبة101616

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالفخوري  فتٌحة101617
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةجلوالت  فاطمة101618

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةشكار  عبدالعزٌز101619

1اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةامجٌكة  خدٌجة101620

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةباحسون  فاضمة101621

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةلعباد  نبٌل101622

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةموهٌب  مرٌم101623

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبعلً  ؼزالن101624

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالرضوي  بشرى101625

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبكنً  ملٌكة101626

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالوحٌد عبد  حفٌظة101627

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمرابٌط  ابراهٌم101628

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالمرابط  محمد101629

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبارا  الحسٌن101630

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةسوام  اسماء101631

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالفٌاللً  محمد101632

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةصري النا  العزٌز عبد101633

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالرحمان عبد أٌت  مصطفى101634

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةباعدي أٌت  حسن101635

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةاوتفراوت  ٌاسٌن101636

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالٌوسفً  فوزٌة101637

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةادعلً  حفصة101638
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةهكٌم  ادرٌس101639

2اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةافقٌر اٌت  ادرٌس101640

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبشٌر  ربٌعة101641

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالدوهابً  خدٌجة101642

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالمباركً  حسن101643

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةامهٌرة  ٌوسؾ101644

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالداودي  مرٌم101645

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمطٌع  الزهراء فاطمة101646

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالصرصاري  جمال101647

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةافرماش  رشٌدة101648

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةعضال  الهام101649

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةجرٌد  عبدالرزاق101650

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالنشان  سكٌنة101651

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبوستة  نجاة101652

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةعمر ناٌت  محمد101653

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالكونانً  فتٌحة101654

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالعلوي  نزهة101655

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةنوري  مصطفى101656

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمركول  مبارك101657

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمنار  عبدهللا101658

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبنحٌدة  خالد101659
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

3اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةإدعبدهللا  الحبٌب101660

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالدرعً  ملٌكة101661

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبنرزوق  سكٌنة101662

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبنحٌدة  خدٌجة101663

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةنوري  سعٌدة101664

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمادٌش  حجٌبة101665

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةؼالمً  محسن101666

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمستقٌم  عبداللطٌؾ101667

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمزوز  رضوان101668

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةشاكر  العزٌز عبد101669

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةابرٌر  بشرى101670

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةشوٌك  انصاؾ101671

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالؽاشً  جواد101672

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةموزون  مٌنة101673

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالمحمودي  عبدالرحمان101674

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةلكوٌس  الحسٌن101675

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةاشوكة  محمد101676

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةفرح  آسٌا101677

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالعسري  ٌاسر101678

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبوٌكضاض  سفٌان101679

4اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةلحمٌدي  محمد101680
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةاوبال  نزهة101681

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةموجان  ٌوسؾ101682

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالؽربالً  بدر101683

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالبوزٌدي  مرٌم101684

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةابوزٌان  هدى101685

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالصلوحً  لحسن101686

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالرامً  حنان101687

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةأنور  عمر101688

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبوتربوش  كمال101689

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةازناك  ٌوسؾ101690

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةامزٌل  اسمهان101691

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةعتٌق  محمد101692

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةاسنٌنح  ٌوسؾ موالي101693

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةكوساون  فاطمة101694

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالزاتً  حٌاة101695

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةعرفاوي  نسٌمة101696

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالكرٌمً  الكرٌم عبد موالي101697

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالتادلً  كوثر101698

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةلعتابً  خدٌجة101699

5اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةعلٌري  مهدي101700

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالزاوٌت أٌت  محمد101701
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةلؽداش  لطٌفة101702

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالمنهاج  خدٌجة101703

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالرامً  فاطمة101704

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةاٌدالمودن  بوشرة101705

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمركول  فاطمة101706

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالناصري  كرٌمة101707

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالودودي  محمد101708

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالسخٌري  خدٌجة101709

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالشهٌبات  عمر101710

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةخلوق  المنعم عبد101711

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةنبد  خدٌجة101712

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةلعمٌم اٌت  الفتاح عبد101713

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةاالدرٌسً  هللا عبد101714

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمحمود  فاضمة101715

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةعارب  العزٌز عبد101716

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةامز  المصطفى101717

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالحساٌن  عائشة101718

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةتوباري  المصطفى101719

6اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالمٌمونً  الزاهٌة101720

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالمسعودي  جمٌلة101721

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالعطار  نادٌة101722
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةلكوٌربً  مروة101723

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبودهٌر  اٌمان101724

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالنشاط  الفتاح عبد101725

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةأخشان  رضوان101726

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةباخً  سعٌد101727

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبوحدو  عل101728ً

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةعلً بن اٌت  عبدالحكٌم101729

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالشافً  لطٌفة101730

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةوناسً  مرٌم لال101731

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمنٌر  مرٌم101732

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةكمال  خالد101733

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةباشٌخ  صورٌة101734

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةسباب  السعدٌة101735

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالكبٌري  ؼٌثة101736

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالثكانً  سعٌدة101737

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمسعود الحاج اٌت  محمد101738

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبنمان  الرزاق عبد101739

7اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالحربالً  كرٌم101740

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمقرٌش  عمر101741

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبؽاز  رشٌد101742

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةكامل  مرٌم101743
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةلحسن أٌت  رشٌد101744

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالمونٌة  الهام101745

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةسلٌوم  فتٌحة101746

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبنزٌدان  عماد101747

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةموفتٌح  ادرٌس101748

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالكرمانً  حنان101749

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةماٌو أ  رشٌدة101750

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةمجاهد  كوثر101751

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةابوكٌر  لطٌفة101752

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبوعواد  الصادق عبد101753

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةندحمٌد  سعٌد101754

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةاسكتً اٌت  زهٌرة101755

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالسمو  حورٌة101756

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةالزواق  سمٌر101757

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةبالحمداوي  وصال101758

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةاخدام  اسماعٌل101759

8اؼمات جماعة النفزاوٌة زٌنب التأهٌلٌة الثانوٌةاٌطو اٌت  عائشة101760

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةٱنوٌسل  الدٌن صالح101761

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةؼلٌمة  لٌلى101762

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبالً  ٌاسٌن101763

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبشٌر  سمٌرة101764
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاكناو  مصطفى101765

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةمزٌان  إٌمان101766

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبوبلً  العرب101767ً

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالقباج  عماد101768

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالسعٌد بن أٌت  حنان101769

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالعطار  خدٌجة101770

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالحداوي  سهام101771

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالبرش  حسن101772

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاٌجة بن  الحسن101773

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالرحالً  العزٌز عبد101774

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةعلً  خوٌا101775

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةانجار  بوجمعة101776

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالمؽرتً  هشام101777

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاقبلً  منعٌم101778

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالسعٌدي  بوشرة101779

1اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةكنوش  سماعٌل101780

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةمسوانً  محمد101781

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبولاير  مٌنة101782

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبوزهار  خدٌجة101783

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةكجً  هشام101784

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبج  حمٌد101785
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةعال بن  سمٌر101786

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةزٌاد  خمٌسة101787

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةلحلو  منصؾ101788

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةوخمج  ملٌكة101789

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةلبرومً  احمد101790

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالبسٌم  محمد101791

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةامٌن  خولة101792

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبوشمة  مٌنة101793

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالصبٌطً بن  إٌمان101794

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةحٌدة  الشفٌق عبد101795

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالمرابط  سمٌرة101796

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةمومنً  محمد101797

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةلكعان  امٌمة101798

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةافرماش  حسناء101799

2اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةصابر  ٌونس101800

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةلخوادري  انوار101801

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةسمالل  خدٌجة101802

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبال  ابراهٌم101803

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاساول  ملٌكة101804

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةوزٌنب  الواحد عبد101805

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالكومً  خدٌجة101806
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاسلً  العزٌز عبد101807

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالعالوي  حسن101808

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبحتال  محمد101809

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةامزٌػ  سعٌد101810

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالجاوي  محمد101811

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةزرٌكم  مٌنة101812

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةوسكو  سعٌد101813

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةنٌام  احالم101814

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالكوري  ثورٌة101815

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةتمدى  ٌوسؾ101816

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبونو  سومٌة101817

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاهبالة  حسن101818

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالسالم عبد  علً اٌت101819

3اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالبطنً  محمد101820

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةادعلً  اللطٌؾ عبد101821

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبرٌطل  هشام101822

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالهاري  الهام101823

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالتؽزوتً  فاطمة101824

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةجاد  رشٌد101825

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةحسنى  سوحاج101826

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةقرقوري  رحال101827
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةكرناوي  رشٌد101828

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالبلوطً  السالم عبد موالي101829

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالوردي  مرٌم101830

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةمنضوش  محمد101831

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةفاتح  فنٌدة101832

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةحسٌسو  عبدالرزاق101833

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاكواسٌؾ  رضوان101834

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةلحمٌدي  ٌوسؾ101835

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالودلً  فاتحة101836

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةشٌبوب  نبٌل101837

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةحركات  أمل101838

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالداكً  ابراهٌم101839

4اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةوحمو  مراد101840

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالوكوزي  عبدالرحمان101841

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبلحاج اٌت  مصطفى101842

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةوعلً  خدٌجة101843

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةوربح  مرٌم101844

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالمندٌلً  ضحى101845

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالوكٌلً  ٌونس101846

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالعزراوي  بشرة101847

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالمعٌن  الرزاق عبد101848
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالكٌك  فاطمة101849

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةازوكو  خالد101850

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالشاٌبً  أمل101851

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالراقً  لطٌفة101852

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاعبو  بوستة101853

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةازوٌتً  سهام101854

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةتٌدرٌري  لالنعٌمة101855

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةكبدانً  نادٌة101856

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةحربالً  بشرى101857

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبمزكان  الجلٌل عبد101858

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاومنصور  اللطٌؾ عبد101859

5اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاٌنتً  محمد101860

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالمانٌعً  اللطٌؾ عبد101861

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبواٌمرازن  عتٌقة101862

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةنمٌٌش  بدٌعة101863

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالعمرانً  ٌوسؾ101864

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةسنداسً  حلٌمة101865

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبوتزوط  خالد101866

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةحبٌبً  كبٌرة101867

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالسعٌدي  سالمة101868

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةأكرام  محسن101869
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاإلٌنزالً  نزهة101870

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةشكٌح  جٌهان101871

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالدٌب  المهدي101872

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاوكمو  سكٌنة101873

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةسرٌر  سناء101874

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةأشبٌظ  نوال101875

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالفاتحً  ؼزالن101876

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةقدور اٌت  ابراهٌم101877

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاملول  عبدالحق101878

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةؼٌة  عبداالله101879

6اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبوملٌك  رشٌد101880

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةلعسل  سعٌد101881

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةؼرابً  ٌوسؾ101882

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالحنٌن  الزهراء فاطمة101883

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالنحلً  نورالدٌن101884

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةحجاج  لٌلى101885

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاواساغ  امٌن101886

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةسردونً  كمال101887

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةامٌح  عادل101888

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةحٌكً  خدٌجة101889

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةازباٌر  مٌمون101890
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةعلً فقٌر اٌت  رشٌد101891

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةرراش  خلٌل101892

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالهادي ابو  الؽنً عبد101893

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبرشٌل  حسناء101894

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةمطاع  كرٌمة101895

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالواسً  فتٌحة101896

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالسعٌدي  هشام101897

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةلحسن اٌت  مصطفى101898

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالسنوسً  الحسٌن101899

7اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةتومً  خدٌجة101900

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبحمان  اوسامة101901

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةهٌاؾ  دنٌا101902

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةأسكٌان  ٌاسٌن101903

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالوردي  أسامة101904

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةكربوب  الهادي101905

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبورضل  المجٌد عبد101906

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالهبولً  الحق عٌد101907

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةمبارك أٌت  الحمٌد عبد101908

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالشرقاوي  الدٌن عز101909

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالؽرباوي  المصطفى101910

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةدالل  الصمد عبد101911
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةأشٌبان  حمٌد101912

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةأوزدو  عمر101913

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبلكوش  ربٌعة101914

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالقاضً  مصطفى101915

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالخالص  الزهراء فاطمة101916

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاؼزٌؾ  ثورٌة101917

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبوزٌان  دنٌاء101918

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةحمٌد أٌت  رشٌد101919

8اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبوجمعة اٌت  حفٌظ101920

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةمكرٌم  ٌوسؾ101921

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةامزٌلً  عمر101922

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالٌوبً  ٌاسٌن101923

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةوٌالل  سناء101924

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةرزوق  حٌاة101925

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةرزانً  أسامة101926

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةانخٌر  سمٌرة101927

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبوحمدان  نورالدٌن101928

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةشنتوؾ  هٌبة101929

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالفنان  رضوان101930

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاؼان  رشٌد101931

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةمخلص  لطٌفة101932
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةابالغ  الصمد عبد101933

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالبوٌهً  خدٌجة101934

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةمنصور  سعاد101935

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةهضوض  ابراهٌم101936

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةقشري  الصدٌق101937

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالعٌاش  إٌمان101938

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالعباسً  الهدى نور101939

9اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالبركاوي  سمٌة101940

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةأعرٌش  رشٌد101941

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالعنقاوي  الزهراء فاطمة101942

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةعلً أٌت  سناء101943

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالحو  هللا عبد101944

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةموسى بن  نعٌمة101945

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةخوبان  العالً عبد101946

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالجنانً  سناء101947

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبوتباع  ٌاسٌن101948

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالطالب اٌت  احمد101949

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبوقار  حٌاة101950

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبوزٌان أٌت  محمد101951

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبادو  خدىجة101952

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبها  سمٌر101953
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالوزدي  سازة101954

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةودود  وصال101955

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاوالئك  اسماعٌل101956

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةساوت  دنٌا101957

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةابوالسعد  سكٌنة101958

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةأباتراب  كلثوم101959

10اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاتؽٌام  محمد101960

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةتداوت  سارة101961

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالناصح  اٌمان101962

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةلمقدم بن  محمد101963

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالركٌبً  سعاد101964

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالعربً اٌت  مصطفى101965

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةٌوسؾ  مبارك101966

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةشٌوا  مرٌم101967

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبٌبوض  هشام101968

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالعمرانً  ثورٌة101969

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةركتان  هند101970

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةتراوي  محمد101971

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةلخضر  رجاء101972

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالبهال  ٌوسؾ101973

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةدحان أٌت  الحق عبد101974
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 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالبوستاوي  ٌوسؾ101975

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةٌوسؾ اٌت  مصطفى101976

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةأكادٌر أٌت  أمٌنة101977

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةأكروم  حٌاة101978

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاحسٌنة بن  مرٌم101979

11اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةزاٌد  وفاء101980

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةكروم  عتٌقة101981

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةشاح  نعٌمة101982

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةعدنانً  كنزة101983

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةموهو  وردٌة101984

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالصادٌق  الزوهرة101985

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالبجبوجً  سمٌرة101986

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةحٌمود  رشٌدة101987

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبنرمضان  عمر101988

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالبصٌري  احمد101989

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةباناصر  امال101990

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالزي بن  الرزاق عبد101991

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةسالم اٌت  رشٌدة101992

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةمصباحً  ٌونس101993

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالحنونً  الكامل عبد101994

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالعتٌتك  نورالدٌن101995
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةجبور  حسن101996

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالفضً  نزهة101997

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةناشط  زٌنب101998

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبوحانٌن  زٌنب101999

12اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةلهجوج  الزهراء فاطمة102000

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاألبرٌكً  عل102001ً

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالعزابً  اسماء102002

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبودونٌت  عائشة102003

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةكباردي  سامٌة102004

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالدرع  فاطمة102005

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةامراغ  محمد102006

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالساته  رشٌدة102007

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةأمجكر  الؽنً  عبد102008

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةعاقل  بسمة102009

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةشكور  السمٌع عبد102010

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةاشطا  نزهة102011

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةادار  سهام102012

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةسحٌك  الرزاق عبد102013

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالجمل قلب  المجٌد عبد102014

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةتقدرٌن  نادٌة102015

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةباباالشٌخ  فوزٌة102016
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبوٌطس  لالفوزٌة102017

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةزهٌر  ٌاسٌن102018

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةبلمعطً  الدٌن سٌؾ102019

13اؼمات جماعة األفؽانً الدٌن جمال اإلعدادٌة الثانوٌةالعفٌر  هشام102020

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالمبطول  محمد102021

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالشحار  زٌنب102022

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبوالعصافر  حسن102023

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةحمود  اسماعٌل102024

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالكتامً  إٌمان102025

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبوزٌان  الرحٌم عبد102026

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةحمود  مٌلود102027

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالوهاب عبد  الكاسم102028ً

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالصؽٌر  رٌضا102029

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةرفٌق  ملٌكة102030

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبوعادل  فوزٌة102031

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبوجرة  مصطفى102032

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالعٌصوط  مٌنة102033

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةصالح اٌت  العزٌز عبد102034

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالمؽاوي  أسماء102035

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةلملوج  خدٌجة102036

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبوافرادن  الصادق عبد102037
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةوٌنزال  نضٌرة102038

1اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالمدانً  المصطفى102039
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالدمٌاطً  الرحٌم عبد102040

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةأعراب  ابتسام102041

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةاموهاب  فاتحة102042

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالوجدي  عمر102043

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالمرزوقً  حكٌمة102044

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالموذن  الرحٌم عبد102045

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبنعباد  عتٌقة102046

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالبدري  محمد102047

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةلمؽاري  محمد102048

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالخلوقً  نورة102049

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةجعفر  ٌوسؾ102050

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالمهروج اٌت  عبدالجلٌل102051

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةاجنٌدات  عزٌزة102052

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةمارٌة  لطٌؾ102053

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةعال اٌت  جمٌلة102054

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةمرزاق  الزهراء فاطمة102055

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالحكٌمً  زٌاد102056

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبرقاش  جواد102057

2اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالسمٌج  مرٌم102058
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةتضٌفت بن  الجلٌل عبد102059

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةامالل  حفٌظة102060

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالدرقاوي  حنان102061

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةلبوٌهً  سكٌنة102062

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةقاسً أٌت  لحسن102063

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبوسعٌد  فاطمة102064

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالفقٌهً  حٌاة102065

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةموحى اٌت  جمٌلة102066

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةامنوز  حنان102067

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةمراد  خدٌجة102068

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالراجً  الصادق عبد102069

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةدونً  فطومة102070

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةحسون  كمال102071

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبوسعٌد  زٌنب102072

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالعباس اٌت  عبدالصمد102073

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالحسٌن اٌت  حسن102074

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةكركوش  زٌنب102075

3اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالفطٌري  رشٌد102076
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالمودالً  الهادي عبد102077

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالطٌب السً أٌت  الؽفور عبد102078

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبوزكارن  فاطمة102079

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالنسري  أسماء102080

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةرشٌد أٌت  ابراهٌم102081

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبوجرة  عائشة102082

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةاقداد  هدى102083

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةمنكوشة  خدٌجة102084

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةاعمر علً اٌت  خدٌجة102085

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةوحمان اٌت  مصطفى102086

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبوبول  ثورٌة102087

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةضاوي  الؽانً عد102088

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةجعٌدي  عادل102089

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةعبدالسالم  امزٌلن102090

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةاٌكاسً  عبدالجلٌل102091

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةعادل  كمال102092

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةؼٌاب  لحسن102093

4اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالحبٌب اٌت  ابتسام102094
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالمرابط  أمٌنة102095

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبالمهانً  عبدالصادق102096

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةأزوض  عبدالواحد102097

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةزطً  هاجر102098

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةصابر اوالد  حسناء102099

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةفكري  كوثر102100

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةؼزال  فاطمة102101

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةنٌزار  الزهراء فاطمة102102

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةسوٌلم  لحسن102103

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالحٌرش  خدٌجة102104

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةعارب  هند102105

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالسعٌدي  جمال102106

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةشبتانً  نادٌة102107

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالحمري  فوزٌة102108

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبولؽزاالت  الرحٌم عبد102109

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالمساوي  وداد102110

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةإتخشان  هٌشام102111

5اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةزوهٌري فتحً  مراد102112
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يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالناصري  إشراق102113

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةزهٌرة  كوبٌح102114ً

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبصٌري  فوزٌة102115

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةهامر  حٌاة102116

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالفحلً  حنان102117

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةامري  الحفٌظ عبد102118

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةصادق  المهدي102119

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالسابعً  ادرٌس موالي102120

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةلكطب  محمد102121

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةاوزنٌنً  رشٌد102122

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبوالرٌش  عمر102123

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةحنزاز  وئام102124

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالكردحً  سكٌنة102125

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالتهامً اٌت  فاطمة102126

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةأوتسوكة  احمد102127

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالحدوي  ابراهٌم102128

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةحسً اٌت  مٌنة102129

6اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةشعٌج  سلوى102130
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالكرومً  سعٌد102131

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةتوفٌق  ٌوسؾ102132

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةامؽري  رقٌة102133

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةأفقٌر أٌت  زهٌر102134

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةاعراب  خالد102135

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالكرح  مراد102136

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةزوهو  الحسٌن102137

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةاعطار  حمٌد102138

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالعٌوج  الصادق عبد102139

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةامزٌل  سكٌنة102140

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالناصري  ابراهٌم102141

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالعباس أٌت  عماد102142

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبولحلٌب  بولحلٌب نورة102143

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةلشكر  جمال102144

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةجعفر  وفاء102145

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبالفقٌه اٌت  حسن102146

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةمرٌدة  بشرى102147

7اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالسعدي  زاٌد102148
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القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالوطن  عبدالحق102149

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالشٌكر  محمد102150

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبونواضر  فاتن102151

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةعدي اٌت  بوشرة102152

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالسراجً  وداد102153

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةزركالً  كوثر102154

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةافروخ  رجاء102155

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةأما  الزهراء فاطمة102156

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةاشهان  شٌماء102157

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةشبٌب  زٌنب102158

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةعلً المعلم اوالد  محمد102159

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةامٌن  الكرٌم عبد102160

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالمجٌد  محمد102161

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةأكناو  عبدالواحد102162

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالؽولً  حمٌد102163

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةخفٌان  الزهراء فاطمة102164

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبالحرشة  سومٌة102165

8اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةمحمدي  توفٌق102166

105/106



القاعة رقماالمتحان مركزاإلسماالمتحان رقم

يتوجب الحضور إلى مركز االمتحان بنصف ساعة قبل موعد االختبار: ملحوظة

 الكتابية لمباراة التوظيف بموجب عقود  للمقبولين الجتياز االختبارات نتائج االنتقاء األولي
 -سلك التعليم االبتدائي  - 2017يونيو  30و  29يومي 

 
 تعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء جماعي للمترشحات و المترشحين 

 

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةسراج  عثمان102167

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةامحند اٌت  نجٌة102168

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالدالك  خولة102169

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالقاسٌمً  اٌوب102170

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالفارسً  سمٌرة لال102171

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةكٌؽنمن  رشٌد102172

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةابلحسن  عمر102173

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةبوشروٌط  حسن102174

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالصالحً  الحمٌد عبد102175

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةحدادش  هناء102176

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالهنتٌفً  نعٌمة102177

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةهللا كرٌم  هدى102178

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةالراٌس  نورالدٌن102179

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةعزٌزي  محمد102180

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةموح بن  فاطمة102181

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةفصاٌصً  بشرى102182

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةباعدي  أٌوب102183

9اؼمات جماعة عباد بن المعتمد مدرسةكرو  احمد102184
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